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الالتم

جمؤ

الومتئِ!رأَث!!1أ،لضإ،

شُبُهَاتمِناتنرَحَؤلَهُوَمَا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراَنيةالقراءاتفيالتواتر

شبهاتمنحولهأثيروما

هبشانعوضسالمحسند.:تأليف

م1302هـ-أ434:الأولىالطبعة

الكريم6للقراَنالدوليةدبيلجائزةمحفوظةالحقوقجميع

الإماراتبدولةللإعلامالوطنيالمجلسمنطباعةإذنبموجبطبع

(م0/240/1102تاريخا11/1102/359)رق/رقم

الجائزةرأيعنبالضرورةيعبّرولاصاحبهرأيعنيعبّرالكتابهذافيوردما

خاِقائفما!ل!

وَالدِّرَاسَاتلبُحُوثِاوخدَةُ

المتحدةالعربيةالإمارات-دبي24024:.بص

هاتف

719فا 4 **)lY AA: s-O+

.quran:الإنترنتعلىالموقع gov. aeس.

.Rs@quran:لإلكترونياالبريد gov. ae
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إ!فيقثالأألأَيئي!يهلقنرلإأ

وَالدِّرَاسَاتال!حُوثِوخدَةُ

لتَّ!أدقأ

لقُ!إَليةاالدِّرَاسَاتِسِلتمِسلىُ

جمؤ

ل!أَم!َدهىاأأ،لِضأصص

شُبُهَاتمِناثُيرَحَؤلَهًوَمَا

تَألِيف

هَبتشَانلؤمحَوَرنصًنسَاِدْ

م!لدَّمَّااجَمامِعَة-لتَزليةاالمسُاعِدبِمُّيَّةلقُزآليةلدِّرَاسَاتِااأشُتَاذ

كاِقث!الَ!
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حيةلافتتاا

وإمامالنبيينخاتممحمد،ونبيناسيدناعلوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

ومن،أجمعينوصحبهاكهوعلى،للعالميناللّهورحمة،أجمعيناللّهخلقوخير،المرسلين

الدين.يومإلىب!حسانتبعهم

وبعلى،

المستقيم،والصراط،المبينوالنور،المتيناددّهحبلهووجلّعزّادلّهكتابفإن

شرتبوأعنهأعرضومن،الدارينفيفازبهتمسكمن،الدينيومإلىالباقيةوالحجة

حتىسمعتهإذالجنينتهلمالدبهو،عجائبهتنقضيولاالعلماء،منهيشبعلا،المنزلين

كانتلاوةً،عبادةبهلاشتغالا2(،،1الجنأاَلزُسثدِ!يهدِىَالَىجَمَ!"انًاقُز!عنَا!اتا:قالوا

:فقالبحفظهسبحانهاددّهتكفلوقدتعليمًا،أوتعلّمًاأونظرًاأودراسةأوحفظاًأوتدبراًأو

سيدّنالنبيّهالخالدةالمعجزةوجعله9(،الحجر:أ!لَه،لَحَفالونَاَلذِّكرَرلنَانَزَّلناإنَّانَخنُ)

لَااَتقُزءَانِفَذَابِمِثلِيَأتوُأأَنعَكَوَاَلجِنُاَلإلنسُآتجتَمَعَتِلَيِنِقُل)،الدينيومإلىجميرمحمّد

88(.الإساء:1!ظَهِيرالِبَعمنىبَعفُ!غوَلَزكاَفَءبِمِثْلهٍيَأتوُنَ

ينهلون،عنايتهمإليهووجهوا،همَمَهمإليه-وخلفاًسلفاً-الأمةعلماءصرفوقد

،بحرهمناللآلىءويستخرجون،أسرارهفيويغوصون،علومهمنويتزودون،معينهمن

المختلفة،إعجازهأوجهعلليقفوا،والحياةوالإنسانالكونإلىبإشاراتهويستضيئون

وَفِىَاَلأَفَاقِفِىءَايختِنَاسَزُيهِؤ):القائلادلّهعندمنالحقأنهاليومللعالمليستبين

.(53:أفصلتءشَهِيد!شَئأَنَةُدعَكَصبَربّكَيَكِفأوَلَتمألحَقُّأَنَّهُلَهُغيَمبَيَنَحَتَئأَنفُسِهِم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شّعبثهاتسنسحولهأثإ!!وماالئتوآنيةالكراءاتفيالتوأتر

القراَنية،الثقافةنشرفيالكريمللقرآنالدوليةدبيجائزةرسالةمنطلقومن

فيالإسلاميةالمكتبةإلىوتقدمالعزيز،ادلّهكتابخدمةفيتسهمأنيشرفهاوتعميمها،

منحولهأُثيرَوماالقرآنيّة،القراءاتفي"التواترالكتابهذاالقرآنيةالدراساتسلسلة

نأوجلّعزّالمولىراجين.القراَنيةالمكتبةفيمهمةلبنةيكونأنترجوالذيشُبُهات"

صاحبأعمالصحيفةفيجاريةصدقةالجائزةإنجازاتمنوغيرهالعملهذايجعل

المتّحدة،العربيّةالإماراتدولةرئيسنائب،مكتوماآلراشدبنمحمدالشيخالسمو

خيرمنارلتكونالجائزةهذهأنشأالذيالجائزةراعيدبي،حاكمالوزراء،مجلسرئيس

شتى،بسبلالكريمالقرآنوتخدم،القرآنيةالدراساتحقلفيالقرائحبهتجودماتنشر

الجزاء.خيروأهلهالقرآنعنادلّهفجزاه

تتقدمالجائزةفيوالدراساتالبحوثوحدةفإن،لأهلهالفضلإسنادفيورغبة

بوملحه،محمدإبراهيمالمستشارسعادةللجائزةالمنظمةاللجنةرئيسإلىوالتقديربالشكر

نشريشجحفتئماالذيوالإنسانيةالثقافيةللشؤوندبيحاكمالسموصاحبمستشار

رسولهوسنةالكريمادلّهكتابخدمةفيالجائزةرسالةإطارفيالقيمةالعلميةالكتب

صوو.العظيم

أسهممنولكل،الكتابهذالمؤلفوالمثوبةالأجريجزلأنادلّهنسألالختاموفي

القشيب.الثوبهذافيوإخراجهوتدقيقهوتصحيحهخدمتهفي

العالمين.ربددّهوالحمدأجمعينوصحبهآلهوعلمحمّدسيّدناعلوسلّمادلّهوصلى

لعُلَمَاءالرَّحِتصِشلطَانُالدّكحؤرُمُحَمَّدُعَتدا

لدّرَاسَاتِوَالبخُوثِاوَخدَةِرَثِيتمق
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مةالمقلى

لئؤآِلثهَمْ!زَجمحبإِخؤ

مقدِّمة

،والفرقانالهدايةنبيمحمدعلوالسَّلاموالصلاة،القراَنعلّم،الرحماندلّهالحمد

.والإتقانالإمامةأوليوصحبهاَلهوعل

بعد،أمَّا

العنايةتلكمظاهرمنوكان،فائقةعنايةالكريمبالقرآنالمسلمونعُنيفلقد

بتَعَلُّمِ"الاشتغالُإذ؟المتواترةرواياتهودراسة،المتناقلةقراءاتهبتعلّمالاشتغالبالقرآن

فضللأنَّ؟العلومأصنافبسائركالاشتغالِليس،علومهعنوالبحثِوتَعليمِهِالقراَنِ

")1(.خَلْقِهعلىاددّهكفضلالكلامسائرعلىالقرآن

قواعدومبنىومبدؤها،المعارفومعدنومنشؤها،العلومينبوع"القراَنفإنلِذَا

بفهمإلايتحققلامعانيهعلىوالاستشراف،ورأسهعلمكلوأصل،وأساسهالشرع

العلمبعدإلاودقائقهالغرائبهامنتهىلاالتيحقائقهافييطمعولا،ومبانيهرصفه

العلومأجلّمنالقراءاتعلمصارثمومن؟رواياتهواختلاف،قراءاتهبوجوه

تعالى.اددّهكلامالقراءاتلأن")2(،النافعات

35(،/1)هـ(:037)تخالويهبنأحمدبنحسيناللّهعبدلأببوعللها:السبعالقراءاتإعراب(1)

الأولى،الطبعة،بالقاهرةالخانجيمكتبة،العثيمينسلمانبنالرحمنعبدالدكتور:تحقيق

13499(-.-Yaام.

-للإمامالقراءاتلفنونالإشاراتلطائف:كتابمنالقراءاتعلمفضلعناقتباس2()
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شبهاتمنحولهأقروماالقرأًنيةالقراءاتفيالتواتر

بالعنايةالأئمةوصناديد،الأمةعلماءجهابذةقامفقدالكريمللقراَنوخدمة

عُنواقدرأيناهمولهذافيها،الاختلافويقلّ،الضبطيكثرحتى؟القرآنيةبالقراءات

والشاذّ،المتواتربينوفرّقواوبيَّنوها،القراءاتفحرروا،عنايةأتمَّالقراءةبضبط

:الأركانهذهومنفصَّلوها؟وأركانأصَّلوها،بأصولٍوالفاذّ)1(،والصحيح

ذاكوما،نحويلوجهوموافقتها،المصحفرسمواحتمالها،القراءةإسنادتواتر

فيها.الطعنأوالاختلافمنقراءاتهوضبطالكريمالقراَننصِّسلامةعلىحرصإلا

القرآنية،القراءةنقلأركانمنركنبأهمشديدةعنايةالأعلامالعلماءعُنيكما

عليهيعتمدالذيالركينركنهاهوبل،القراءةمصدرأساسهوالذي"التواتر"وهو

فيظهرأنهغيركثيراً،فيهالعلماءأفاضفقد،الأركانمنغيرهدونالقراءةضبطفي

،العلوممنكثيرفيوخلطٌ،معناهضفيوغمو،مفهومهفياضطرابٌمنهمكثيرعبارات

.أمرهفيحيارىفجعلتهموالباحثينالعلماءبعضأوهمتشبهةفيهعرضتإنهحتى

جاءت،المتواترةقراءاتهعنوالدفاع،الكريمالقرآنخدمةفيالإسهامبابومن

حولأثيرماوتفنّد،القرآنيةالقراءاتنقلفيالتواترمفهوملتوضّحالدراسةهذه

(1)

هـ(:239)تالقسطلانيالملكعبدبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالعباسأبيالدينشهاب

rvg-???سنةطبعة،شاهينالصبورعبدوالدكتورعثمانالسيدعامرتحقيق6(،/1) Y9r?،م

الإسلامي.التراثإحياءلجنة-الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس-العربيةمصرجمهورية

عنهمشذَّإذاأصحابهعنالرجلفذَّوقدالواحد،والفذ:وفذوذ،أفذاذوالجمعالفردالفذ:

الأفريقيمنظوربنمكرمبنلمحمد:العربلسانانظر:فذة،شاذةكلمة:ويقالفرداً،وبقي

تاريخ،دون،الأولىالطبعة،بيروتصادر،دار5(،20)3/"فذّ"مادةهـ(،117)تالمصري

الأثيرابنالجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبيالدينلمجدوالأثر:الحديثغريبفيوالنهاية

محمدومحمود،الزاويأحمدطاهر:تحقيق(،224)3/"فذذ"الذالمعالفاءبابهـ(،606)ت

.م9791هـ=ا993سنة،بيروت-العلميةالمكتبة،الطناحي
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المقدمهَ

بدءاً،غموضأواضطرابمنبعضهمفيهوقعمالِتُزيل،وطعونشبهاتمنتواترها

قبولها،وأركان،بقراءاتهبالتعريفوتثنية،وتلقيهبثّهوهيئاتالكريمالقرآنبنزول

فيها.التواتروثبوت

الآتية:النقاطحولتدورالدراسةهذهأهداففكانت

وعند،الأصوليينوعندالمُحدِّثين،عندواصطلاحاًلغةًمعناهالتواتر:-

الكريم،لكتابهالعالمينرببحفظالمؤمنونفيطمئن،القراءاتفيبهالمرادثم..المفسرين

واقع.إلىتحوّلقد91،الحجر:أ4اَلذِّكرَوَإنَّالَه"لَجَفِالوننَزَّلناإنَّانَخنُ)وعد:ويرون

فييقدحوهل!شًيوّ،الرسولوبينوغيرهمالسبعةالقرّاءبينالسندأحادية-

؟القراءاتتواتر

ومامنها؟ضاعالذيوما؟عشرةأمسبعة؟الاَنالمتبقيّةالمتواترةالقراءاتما-

ضياعه؟معنى

منهذاإذْ،الحاليةبوضعيّتهاصارتحتىالقراءاتلتطورالتاريخيّةالمراحل-

.القراءاتتواترإلىالاطمئنانلوازم

شافٍ)كلها!شًيمّ:قولهفيالكليّةنوعوما؟السبعةالأحرفمنبقيماذا-

()1(؟كافٍ

رقم(،ح/15)5/كلدةبنالحارثبننفيعبكرةأبيحديث،مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

،(241)6/الأوسطالمعجمفيهـ(536)تالطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبوورواه،9.191

،القاهرة-الحرميندار،الحسينيإبراهيمبنالمحسنوعبدمحمدبناللّهعوضبنطارق:تحقيق

(015)02/الكبيرالمعجمفيالطبرانيعندنحوهجبلبنمعاذوعنا!415سنةطبعة

هـ-ا404الثانيةالطبعة،-الموصلوالحكمالعلوممكتبة،السلفيالمجيدعبدبنحمدي:تحقيق

-الرياندار(،451)7/الزوائدمجمعفيهـ(708)تالهيثميبكرأبيبنعليوذكرهم8391
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شبهاتمنحولهأزرروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواترهـا

وتواترهاالمتناقلةللقراءاتالموجهةوالطعونالشّبهمنكثيراًالبحثيناقش-

استقصاءها.ويحاولمتعددةزواياومنجزئياتها،حيثمن

:الموضوعاختياروأسبابالدراسةأهمئة

الإسلاميّة،الملةأصولبأصليتعلقوهومتعلقه،مننابعةالموضوعأهميةا-

الكريم.القرآ!:أعني؟الشرعيةالعلوموانبعاثقياموأساس

وتواترالثبوتقطعيّةحقيقةلتأكيدالقراَنيالورودنواحيالكتابهذايدرس2-

حقيقةيؤكدفهوالقراَن،لفظأداءفيالمرفوضالاجتهادوبيان،المتناقلةالقراءاتنقل

المجتهد،العالميعرفها،بالضرورةالدينمنالمعلوممنهيبل،المسلمينعندبدهيّة

ودراستها،تثبيتهامنكذلككونهايمنعولاالمسترشد،والعاميالمقتصد،والطالب

إليها.نبّهواقدالعلماءأساطينأنوبخاصة

اَلذِّكأَنَزلناإِنَّانَخنُ):تعالىقولهدلالاتأومضامينإظهارالكتابيحاول3

هُدىيِخهِ!رَشبَالتَتذَلِكَ!و:وتعالىسبحانهقولهو9(،الحجر:أم!ولَه)لَجَفِالونَوَإِنَّا

آلعَئمِينَ!رَّبِّمِنفِيهِلَارَدبَألتيتَنريِل):وجلعزقولهو،،2:البقرةأ!لِّانُنقينَ

.[2:السجدةأ

،القرآنعلوممنفينطلقنحتلفة؟علومإلىالأمرواقعفيالكتابينتمي-4

.العقيدةبأسسيرتبطكما،الفقهأصولقضاياويدرسالتفسير،قواعدويثبت

القرآنيالثبوتإشكالياتأعمقحلفيمختلفةعلميةنتائجإلىالوصول-5

فيهمكانولافيهريبلامنزّلالقرآنبهيقرأماكلبأنالمتعلقةوهيالمتواترةبقراءاته

الطبرانيرواه:الهيثميوقالهـ،أ704طبعة،بيروت-القاهرة،العربيالكتابدار-للتراث

.ثقاتورجاله
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البحثيتكلملِذا؟محصورةضيّقةحدودفيإلاإنسانيلاختراعلاوبشريلاجتهاد

الاجتهادوبينوالشهرةواللزومالدوامبينالقرَّاءإلىالقراءاتنسبةحقيقةعن

.والاختراع

القراءاتعلماءعندمتداولةعامةأسسحولتدورأسئلةعنالكتابيجيب-6

ذلك.وتوضيحوالشذوذالاختيار:مثل

وقراءاته.القرآنوبينالعثمانيالرسمبينالعلاقة:عنالكتابيتحدّث7-

الدراسة:منهج

حولهأثيروماالقراَنيةالقراءاتفي)التواترالدراسةهذهفيالباحثيعتمدأولاً:

منمسألةأيفيالعلماءأقوالتتبّعفيذلكويتمثّل،الموازنةمنهجعلى(شبهاتمن

ماعليهاوالتعليقمناقشتهاثمبينها،والموازنةالدراسةهذهلهاتعرضتالتيالمسائل

كانتسواء،معينقولأولرأيٍالتعصبعنبعيداًمنها،الراجحتبيينمعذلكأمكن

غيرهم.أم،القراءاتعلماءأم،المُفسِّرينأم،المُحدِّثينأم،الأصوليينأمالفقهاء،أقوال

البحثيّةالمادةجمعفيالأصليةالمصادرعلىالأساسفيالدراسةهذهتعتمدثانياً:

التفسير،وكتب،القرآنعلوموكتب،الأصولكتب:منالرئيسهيكلهافيتنبثقوالتي

الحديثة،الكتاباتمنالاستفادةجانبإلى،المؤلفينمعاجموكتب،القراءاتوكتب

الآتي:النحوعلىالدراسةهذهفيعمليفكان

حفصروايةعلىالمضبوطالعثمانيالرسم:الكريمةالاَياتكتابةفيالتزمت-ا

اَية)1(.)6236(وهو،الكوفيالعدّالآياتترقيمفياتبعتكما،عاصمعن

الشاطبي=فيرهبنالقاسمأبيللإمام،الفواصلعلمفيالزهرناظمةشرحاليسربشيرانظر:(1)
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شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر12

منها.بالراجحوالأخذومناقشتهابينها،والموازنةالعلماءأقوالجمع2-

معالسلفيةالآثارمنيتبعهاومابالموضوعالمتصلةالنبويةالسنةكنوزجمع3

يأتي:فيماوذلكوتضعيفاً؟تصحيحأفيهاالتحقيقمحاولة

فيهما،وردبماأكتفيومسلمالبخاريصحيحيفيمروياًالحديثكانإذاأ(

فإننيبموضوعنا،علاقةلهازيادةذَكَرغيرهماكانإذاإلا؟بالقبوللهماالأمةلتلقي

.الزيادةهذهمصدرمبيّناًأذكرها،

الكتبكلفيمفصّلاًتخريجاًأخرجهفإننيغيرهما،فيمرولاًالحديثكانإذاوأما

الاستطاعة.قدرفيها،وردالتي

عنالواردةوالآثارالسبعةالأحرفكحديثالبحثبعموميتصلماجمعب(

معينة.قراءةتضمنتوالتي،بعدهمومنوالتابعينالصحابة

القرآنية.القراءاتلنشأة"مختصر"تاريخيعرضا-

غالباً.فيهيردموضعلأولوالمراجعالمصادرمعلوماتتوثيقفيالتزمت-2

وتحريراً.وضبطاًوتخريجاًعزواًالمنهجيالبحثضوابطالتزام3-

البحث.أثناءفيأسماؤهمالواردةالأعلامترجمة4-

الرسالة.فيذكرهاالوارد،والبلدانبالأماكنالتعريف5-

العامةالإدارة-مصر(،18-17)صالقاضيالغنيعبدالفتاحعبدالشيختأليف،تعالىاللّهرحمه=

للشيخالعددفنمعرفةفيالمددحسنوكتابام،779هـ-ا793طبعة،الأزهريةللمعاهد

عوض،عطوةإبراهيمالشيخفضيلةتحقيق،الجعبريإبراهيمالدينبرهانمحمدأبيالعلامة

1رجب،والخمسونالتاسعةالسنة9(،80)7/الأزهر،مجلة f . V-م.8791مارسهـ

http://www.al-maktabeh.com



13المقدمة

وتشتمل؟البحثمنالاستفادةلتيسيرمتنوعةوفنيةعلميةفهارسعمل6-

الآتيعل

*

*

*

(.عاصمعنحفص)روايةالكريمالقرآنفِهْرسأولاً:

.القراءاتفِهْرسثانياً:

الشريفة.والآثارالنبويةالأحاديثفِهْرسثالثاً:

الأشعار.فِهْرسرابعاَ:

.الأعلامفِهْرسخامساً:

والمراجع.المصادرثبتسادساً:

(.المحتويات)الموضوعاتفِفرسسابعاً:

***

البحث:خطة

الآتي:النسقعلىوهي،وخاتمةوبابينمقدمة:علالكتابيشتمل

علىيرتكزالتيوالأهداف،لهاختياريوأسباب،الموضوعأهميةوفيها:المقدمة

التفصيل.منبنوعالبحثخطةثم،الكتابفيالمتبعوالمنهجدراستها،

تلقيه:وهيئاتالكريمالقرآنتنزيل:الأولىالباب

:فصولوثلاثةتمهيداًويتضمن

وفصوله.البابمحتوىبيان:وفيهالتمهيد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.والمكانالزمان:الأولالفصل

شبهاتمنأئ!هـحولهوماالئترآنيةالقواءاتفىالتواتر

:مبحثانوفيه

وزماناً.مكاناًوالتنزيلالإنزال:الأولالمبحث

مطالب:ثلاثةوفيه

.القرآنفيومعناهاللغةفيالنزولمعنى:الأولالمطلب-

والتنزيل.الإنزال!بينالفرق:الثانيالمطلب-

الكريم.القراَنتنزيلمراحل:الثالثالمطلب-

ومنجماً.جملةللإنزالالعامةالمقاصد:الثانيالمبحث

:مطلبانوفيه

السماء.إلىجملةالقراَنإنزالمنالحكمة:الأولالمطلب-

منه.والحكمةمنجماًالقرآننزول:الثانيالمطلب-

الكريم.القرآنلتلقيالعامةالهيئات:الثانيالفصل

:مبحثانوفيه

!يمّ.النبيإلىالسلامعليهجبريلمنوالعرضالتلقيهيئة:الأولالمبحث

مطالب:ثلاثةوفيه

السَّلام.عليهجبريل!النبيمعلم:الأولالمطلب-

.السلامعليهجبريلمنالقراَن!يروّالنبيتلقيكيفية:الثانيالمطلب-

جبريلعلىوعرضهالقرآنحِفظعلى!يروّالنبيحرص:الثالثالمطلب-

.السلامعليه
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لأمته.!يمّالنبيتعليمهيئة:الثانيالمبحث

15

:مطلبانوفيه

الكريمالقرآنأخذعنهماللّهرضيأصحابه!يوّالنبيتعليم:الأولالمطلب-

وتلقيه.

.وأخذهالكريمالقرآنتلقيطرائق:الثانيالمطلب-.

:مبحثانوفيهأحرفسبعةعلىالكريمالقرآنإنزال:الثالثالفصل

.أحرفسبعةعلىالكريمالقرآنإنزالرخصة:الأولالمبحث

:مطلبانوفيه

التواتر.منومبلغهالسبعةالأحرفحديث:الأولالمطلب-

وتحديدها.أحرفسبعةعلىالقراءةرخصة:الثانيالمطلب-

منها.تبفىوماواختلافهاالسبعةالأحرفمعنى:الثانيالمبحث

مطالب:أربعةوفيه

ومدلولها.السبعةالأحرفمعنى:الأولالمطلب-

تضاداختلافالسبعةالأحرف"اختلاف:ضلالةدحض:الثانيالمطلب-

."وتناقض

".كافٍشافٍ))كلها:!يالهقولهفيالكليةنوع:الثالثالمطلب-

السبعة.الأحرفمنالعثمانيةالمصاحفعليهاشتملتما:الرابعالمطلب-

تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتيالقراءات:الثانيالباب

فصول!:وثلاثةتمهيداًويتضمن
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وفصوله.البابمحتوىبيان:وفيهالتمهيد

انتشارها.-تعريفها:القراءات:الأولالفصل

:مبحثانوفيه

القرآنية.بالقراءاتالتعريف:الأولالمبحث

مطالب:ثلاثةوفيه

واصطلاحاً.لغةالقراءاتتعريف:الأولالمطلب-

"."الفروعالفرش،الأصول:القراءاتعلمموضوعات:الثانيالمطلب-

.القراءاتفيالاختيار:الثالثالمطلب-

وتدوينها.القرآنيةالقراءاتانتشار:الثانيالمبحث

:مطلبانوفيه

الأمصار.فيالقراءاتانتشار:الأولالمطلب-

وتطورها.القراءاتتدوين:الثانيالمطلب-

وأركانها.المتواترةالقرآنيةالقراءة:الثانيالفصل

كالآتي:مباحثخمسةوفيه

وأركانها.القرائيةبالضوابطالتعريف:الأولالمبحث

:مطلبانوفيه

القرائي.()الضابطالركنمعنى:الأولالمطلب-
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17مةالمقلى

.المتواترةالقراءةقبولأركان:الثانيالمطلب-

."التواتر"الأولالركن:الثانيالمبحث

مطالب:ثلاثةوفيه

.والشرعاللغةفيالتواترمدلول:الأولالمطلب-

"السند".القرائيةالروايةصحة:الثانيالمطلب-

المتناقلة.القراءاتتواترفيالعلماءكلام:الثالثالمطلب-

المتواتر.المصحفرسمموافقة:الثانيالركن:الثالثالمبحث

:مطلبانوفيه

ركناً.كونهمعنى:الأولالمطلب-

خطه.مخالفةعلىوالإنكارالمصحفرسمفيالتوقيف:الثانيالمطلب-

العربية.اللغةموافقة:الثالثالركن:الرابعالمبحث

:مطلبانوفيه

العربية.اللغةموافقةمعنى:الأولالمطلب-

مسوِّغهناكوهلشرطاً...العربيةاللغةموافقةكونمعنى:الثانيالمطلب-

الشرطية؟لبقاء

بها.القراءةوحكمالشاذةبالقراءاتالتعريف:الخامسالمبحث

:مطلبانوفيه
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الشَّاذَّة.بالقراءاتالتعريف:الأولالمطلب-

منها.العلماءوموقفبالشّاذّالقراءةحكم:الثانيالمطلب-

عليها:والرَّدالقراءاتتواترحولوالطعونالشُبهات:الثالثالفصل

:مبحثانوفيه

المصحف.ورسمالقراءاتتواترحولوالطعونالشُّبهاتتفنيد:الأولالمبحث

:مطلبانوفيه

المسلمين.طوائفبعضشبهات:الأولالمطلب-

المسلمين.منوافقهمومنالمستشرقينبعضومطاعنشبهات:الثانيالمطلب-

العربية.حيثمنفيهاالمطعون()المتناقلةالمتلقاةالقراءات:الثانيالمبحث

التيالمقترحاتجملةمع،البحثإليهاتوصلالتيالنتائجأهموتتضمن:الخاتمة

الباحث.بهايوصي

وبعلى،

تعالىادلّهوجهبهأبتغيمتواضعاًعملاًيعدُّفيهسطّرتهوماالكتابهذافإن

والأمانةمتحرّياًالدقة-المُقلّجهدوهو-فيهجهديبذلتوقد،الكريمللقرآنخدمة

فيهكانفما،والانتقاداتالأخطاءمنالكتابهذايسلمفلنذلككلومع،العلمية

وأعيب،أوخطأ،منفيهكانوما،وتوفيقهتعالىاللّهفضلمحضفمنصوابمن

وتعثّرت،أخطأتعمَّاالعفوادلّهمنراجياً،وتفريطيقصوريفمنتقصير،أونقص،

القصد.وراءمنواللّه..عليهوالقادرذلكوليّإنه،أسلفتفيماوالمغفرة
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91المقد!مة

تلوواحداًومطالبهبمباحثهالكتابهذافصولفيالشروعليآنفقدوبعد

العونوتعالىسبحانهسائلاًاللّه،،14أهود:!ئحبرنهَاوَمُزلسَفَآ!تجرِاَدلَّهِمبتدأًالآخر،

88(.:أهود!ائيبُوَإِلثهِتَوكًّتُعَلتهِإِلَّابِأددَّهِتَوفِيتِىميووَمَا،والتوفيق

لمؤلفا
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الأولىالباب

تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

:فصولوثلاثةتمهيدعلىويشتمل

وفصوله.البابهذامحتوىبيانوفيهالتمهيد:

.والمكانالزمان:الأولالفصل

الكريم.القراَنلتلقيالعامةالهيئات:الثانيالفصل

.القرآنإنزال:الثالثالفصل
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تلثتمهوهيئاتالكريمالضآنتنزيل

تمهيد

وفصولهالبابهذامحتوىبيانفي

23

وأساس،وجلعزَّاللّهكلاموأنه،بالقرآنللإيمانأساس!القرآنبنزول!العلمإن

1(.!يووّ)الرسولبنبوةللتصديق

منوإخراجهم،البشريةلهداية!ك!يهالرسولعلىالكريمالقرآناللّهأنزللقد

اَلَّذِينَتمُؤْ-منِينَوَيُبَشِّرُآأَقوَمُهِىَلِلَّتِىيهدِىانَأتقُؤهَذَاإِنَّ):تعالىلقا،لنوراإلىلظلماتا

!تَئث)الر:تعالىوقال9،،اء:الإسأمهوأَتجرًابهَيرااَلُتمأَنَّاَلصَّخلِخَتِيَعمَلُونَ

اَتعَزِينِ!زَرِوإِكَرَبِّهِؤبِإِذنِاَلنّوُرِإِلَىألظُّذُتِمِنَاَلَّاسَلِنُخْرِجَإِقكَأَنزَتتَهُ

أهلعند!ياّله،النبيبمكانةمؤذناًعظيماًحدثاًنزولهفكان،،ا:إبراهيمأ!اَ!يدِ

.والأرضالسماوات

جعلناه،ومطالبمباحثمنيشملهوماالبابهذابفصولالإحاطةولأجل

الإنزالمقاصدتوضيحمعومكاناً،زماناً!ي!،النبيعلىالكريمالقرآنبتنزيلمتعلقاً

(.الأول)الفصلذلكويبيّن،المنجّموالإنزال!الجملي

أم(:489)تالزرقانيالعظيمعبدمحمدللشيخالقرآنعلومفيالعرفانمناهلانظر:)1(

سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردار،والدراساتالبحوثمكتب:تحقيق3(،1/5)

AAIأم.
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شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنسةالقراءاتفيالتواتر

عناصرلتكتمل،ومعارضتهوحفظه،القرآنتلقيهيئاتعنالحديثيأتيثم

يدرسهماوهذا،التوقيفيةوهيئته،المنهجيةسنتهواتباعتعليمهثم،القرآنيالنصتوثيق

(.الثاني)الفصل

عرضها،بتوضيحالسبعةالأحرفرخصةعنالحديثالبابهذايختموأخيراً

فيها،مسألةأهمفيتفصيلٍمعتضاد،اختلافالقراءاتاختلافأن:ضلالةودحض

)الفصليفصّلهماوهذا؟السبعةالأحرفمنالعثمانيةالمصاحفعليهاشتملتماوهي

(.الثالث

وتوفيقهادلّهمنبعونتفصيلهافينشرع،فصولثلانةفيالبابهذاجاءثَمَّومن

يأتي:فيما
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الأولىالفصل

والمكانالزمان

مبحثين:علىويشتمل

وزماناً.مكاناًوالننزيلالإنزال:الأولالمبحث

ومنجماً.جملةًالإنزالمقاصد:الثانيالمبحث
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تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنيلزر

الأولالفصل

والمكانالزمان

27

علىالقرآنيالنزولفيالقولببيانالفصلهذاعنبالحديثأبدأبدء،ذيبادئ

والمقصود،اللغةفيالنزولبتعريفوذلكالنزول!،هذاومدةومكاناً،زماناًجم!ييه،النبي

والتنزيل.الإنزالبينوالفرق،الكريمالقرآنفيبه

المنجّم،والإنزالالدنيا،سماءإلىجملةالإنزالمقاصد،الفصلهذايُبيِّنكما

منهما.الإلهيةوالحِكمة

وزماناً،مكاناًوالتنزيلالإنزالفيأحدهما،مبحثينفيالفصلهذاوقعثمومن

وبيان..ذلكبعدمنجماًنزولهثمالدنيا،سماءإلىجملةالإنزالمقاصدحولوالآخر

يأتي:فيماوذاكهذا
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الأولىالمبحث

وزماناًمكاناًوالتنزيلالإنزال

جانبإلى،تنزيلهومراحل،النزولبمعنىالمبحثهذافيالحديثينحصر

مطالب؟ثلاثةمنالمبحثهذايتكونلِذَاذلك؟وأهميةوالتنزيلالإنزالبينالفرق

هي:

.القرآنفيومعناهاللغةفيالنزولمعنى:الأولىالمطلب

والتنزيل.الإنزالبينالفرق:العانيالمطلب

الكريم.القراَنتنزيلمراحل:الثالثالمطلب
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تلقيهوهيئات3الكرالقراَنتنزيل

الأولالمطلب

القرآنفيومعناهاللغةفيالنزولىمعنى

92

و)أنزل(،)نزل(،مثل:،كثيرةبصيغاللغةفيل(زأنالفعلمادةوردت

ذلك.وغيرو)نزّل(،و)تنزَّل(،

حيث،المختلفةالجذريةبصيغهاالكريمالقرآنفيالمادةبهذهالتعبيرجاءكما

هذهفيذكرهاوورد،آيةوخمسينوسبعٍمعتين2()57فيصيغةوأربعينأربعاًبلغت

.)\(مرةوتسعينوثلاثاًمئتين2()39الاَيات

معنيين:أحدبهولراد"نَزَل"الفعلويطلق

منهأقلمكانإلىمرتفعمكانمنأوسُفل،إلىعلومنوالانحدارالهبوطا-

طبع)2/905("نزل"مادة،العربيةاللغةمجمعوضع،الكريمالقرآنألفاظمعجمانظر:)1(

الكريم،القرآنلألفاظالمفهرسوالمعجم،طبعتاريخبدون،للكتابالعامةالمصريةالهيئةبمطابع

297ص)"نزل"مادة،الباقيعبدفؤادلمحمدالشريفالمصحفبحاشية -VAA)،دار

القراَنيةوالأعلامالألفاظومعجم،ام699هـ-ا174سنة،الأولىالطبعة،القاهرة،الحديث

بلداسمذكروبدون،تاريخدون،العربيالفكردار52(،4-)523إبراهيمإسماعيللمحمد

فيالنزولذكرمراتعددبأن"القرآنيةوالأعلامالألفاظ"معجم:صاحبذكروفد.الطبع

المصحففيالنزوللفظذكرفيهاالواردالآياتتتبعتأنيغيرمرة،)592(هوالقرآن

.ذكرتكماوهيمرة2()39فوجدتها
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شبهاتمن"حولهأّثبروماالثمرآنيةالقراءات!االتواترهـ3

إلىعلوٍمن"انحطاط:النزولبأنالمنيرالمصباحفي)1(الفيوميعرّفهماوهذاارتفاعاً،

نزل!.أي؟انحطَّومعنى،الدابةعنونزل،الجبلمنفلاننزل:فيقالط")2(.سُفل

.(48:الفرقانأمهوطهُورامَداَلسَّمَلى!ووَأَنزَلْنَامِنَ:تعالىقولهذلكومن

وحَلّ.وصلفهو:نَزَلَ:للفعلالثانيالمعنىأما2-

فَسَآبِسَاحَهِئمنَزَلَفَإِذَا):تعالىاللّهقولهفيالكريمالقرآنفيالمعنىهذاجاءوقد

.3(،)771:فاتلصااأمهـوقُنذَرِينَآصَحبَاحُ

)2(

(3)

بالفيومونشأوُلدهـ(،77.)تالعباسأبوالحمويثمالفيوميعليبنمحمدبنأحمدهو:

العربيةالمطبوعاتمعجمانظر:المنير"0"المصباحبكتابهواشتهر،العربيةباللغةتميَّزبمصر.

العظمىاددّهآيةمكتبةالناشر:(،4761)2/هـ(:ا135)تسَرْكِيسإليانليوسف:والمعربة

الرجاللأشهرتراجمقاموس:والأعلاماهـ،541قم،-بهمنمطبعة،النجفيالمرعشي

2(،1/42)هـ(:أ014)تالزركليالدينلخير:والمستشرقنِوالمستعربينالعربمنوالنساء

تاريخ.دون،بيروت-للملايينالعلمدار،الخامسةالطبعة

دون،بيروت،العلميةالمكتبة6(،50)2/الفيوميالمقريعليبنمحمدبنلأحمدالمنير:المصباح

الأصفهانيبالراغبالمعروفمحمدبنالحسينالقاسملأبيالقرآنغريبفيوالمفردات،تاريخ

نزاربمكتبةوالدراساتالبحوثبمركزوالإعدادالتحقيقتم631ّ(،)2/هـ(:205)ت

الأولى،الطبعة،الرياض-المكرمةمكةالباز،مصطفىنزارمكتبةالناشرونالباز،مصطفى

الأفريقيمنظوربنمكرمبنلمحمد:العربلسان:كذلكوانظرأم،799-1814سنة

وتاج،بيروت-صادردار،الأولىالطبعة"نزل"،مادة657(،1/1)هـ(:171)تالمصري

دارمنشورات"،"نزلمادة(133)8/الزبيديمرتضىلمحمدالقاموسجواهرمنالعروس

لمحمدالتعاريفمهماتعلالمَوقيف:فيأيضاًوانظر،تاريخدون،لبنان-بيروت،الحياةمكتبة

دارالمعاصر،الفكردار،الدايةرضوانمحمدالدكتوربتحقيق696(/1)المناويالرءوفعبد

وضع،الكريمالقرآنألفاظومعجماهـ.541سنةالأولىالطبعة،دمشق-بيروتالفكر،

5(.90)2/""نزلمادة،العربيةاللغةمجمم

-هـ(:574)تيوسفبنمحمدالأندلسيحيَّانلأبيالمحيطالبحر:فيوتفسيرهاالآيةمعنىانظر
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31تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتتزيل

حَلَّ:وبالقومبها،حَلَّأي:بالمدينةفلاننزل:تقول،"الحلولهو:فالنزول

تعالى:قولهومنه،بينهمأحللته:أي،القومبينأنزلته:يقال،الإحْلال:والإنزال

.،92:المؤمنونأههوآلمُنزِلِينَضَثرُمُانف،تُبَاكاوَأَنتَأَلزتنِىرَّبِّوَقُل!يو

بهمحلَّ:أي،بالقومالعذابنزل:يقال،كثرةوفيهمالنزولالقومهم:والحِلّة

،النزولموضع:والمَنْزِلة81(،:أطه!غَصبىعَلتكل!وفَيَحِلَّ:تعالىقولهومنه،العذاب

")1(.المعانيمنذلكوغير...الدهرشدائدمنالشديدة:والنازلة،المكانةوهي

:عمرانآلأ!اَدلَّهِعِندِمِّن)نُزُلا:تعالىقالالزاد)2(،منللنازليعدّما:والنُّزل

.(39:الواقعةأ!وحمَييمِّنفَتُر4ُ!و:وجلعزَّوقال(،891

شيءنزولعلىتدّلل(زأنالفعلمادةأنتبيّنالمعنيينهذينخلالفمن

)?(

(r)

العلمية،الكتبدار،معوضمحمدعليوالشيخالموجودعبدأحمدعادلالشيخ:تحقيق36(/1)

والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيوروحأم،399هـ-ا134(،1)ط،لبنان-بيروت

r(v-/اYVهـ)تالألوسيمحمودالدينشهابالفضللأبي:المثاني :)L،الفكر،دار

.م1هـ-879ا854،لبنان-بيروت

تحقيق:273(،)1/هـ(:721)تالرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنلمحمدالصحاحنحتار

لمحمدالمحيطوالقاموسام،599هـ=ا514،بيروت-ناشرونلبنانمكتبةخاطر،محمود

وانظر،الطبعمكانوذكرتاريخدون(،1/1372)هـ(:817)تالفيروزآبادييعقوبابن

492(،)2/آهـ(:26)تالحموياللّهعبدابنياقوتاللّهعبدلأبيالبلدانمعجم:كذلك

القرآنغريبفيوالمفردات1/658(،)1العربولسان،تاريخدون،بيروتالفكر،دار

.(331)8/العروسوتا!(،2163/)

.-(2try/)المَرآنغريبفيالمفردات
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حوليدورالفعلهذافاستعمالوعليه،وحلولهوصولهأو،سُفُلإلىعلومنووقوعه

الأصل.هذا

وفيهإلا،نزوللفظالسنّةفيولاالقرآنفي"ليس:أنهتبيّنسبقماعلىوبناء

تعرفولا،العرببلغةنزلفإنه،بالقرآناللائقهوهذاوأن،المعروفالنزولمعنى

هوثملغتها،بغيرخطاباًلكانالمعنىهذاغيرأريدولو،المعنىبهذاإلانزولاًالعرب

يحصلوبهذايجوز،لاوهذا،بيانبلاآخرمعنىفيمعنىلهالمعروفاللفظاستعمال

1(.")للناسهدىوجَعَلهبيّنهأنهتعالىاللّهأخبرالذي،واللغةالقرآنمقصود

ذلك:رح

اللغة.منالمقصوديحصلوبه،الشرعفيتعريفههواللغةفيالنزولتعريفإن

أحمد:تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموعةضمنالقراَن"نزول!في"التبيانرسالةانظر:)1(

22(،1/1و)5)4،2804-/و)25412(،254-)12/هـ(:728)تتيميةبنالحليمعبد

،الرياض-الكتبعالمدار،الحنبليالنجديالعاصميقاسمبنالرحمنعبد:وترتيبجمع

محمدبنعليبنعليالعزأبيبنالقاضيللإمام:الطحاويةالعقيدةوشرح،م1991هـ-ا142

791)تالدمشقي - 691 1/ ( : .-) VYY)التركيالمحسنعبدبناددّهعبدالدكتور:تحقيق

9اهـ-804،الأولىالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطوشعيب AV،وانظرام

الجزائريطاهرللشيخالإتقانطريقعلىبالقراَنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان:كذلك

بنسلمان:ب!خراجهواعتنى،غدةأبوالفتاحعبد:بهعُني64()صهـ(:أ338)تالدمشقي

-بيروت،الإسلاميةالبشائردارشركةطبع،الإسلاميةالمطبوعاتمكتبأبوغدة،الفتاحعبد

يعقوببنلمحمدالعزيز:الكتابلطائففيالتمييزذويوبصائرا!425)4(،ط،لبنان

المكتبة،الطحاويالحليمعبدالأستاذ:تحقيق4(-.93)5/هـ(:817)تالفيروزآبادي

تاريخ.دون،لبنان-بيروت،العلمية
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تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

الثانيالمطلب

والتنزيلالإنزالىبينالفرق

33

ذكرهاالتي-والتنزيلالإنزالبين-الواضحةوالفروق،الجليلةالمعانيمن

يأتي:ما،تفاسيرهمفيالمفسرون

وقد،والوحدةالثبوتعلىفيدلّالإنزالأما،والتفريقللتكثيرالتنزيلأنأولاً:

ذلك:ومن(،1)تفاسيرهمفيالمفسرينمنكثيرذلكأكَّد

الشافعيالبغويالفرّاءمسعودبنالحسينمحمدلأبي(:البغوي)تفسيرالتنزيلمعالمانظر:

-بيروت،المعرفةدارسوار،ومروانالعكالرحمنعبدخالد:تحقيق53(/1)هـ(:015)ت

بنعليبنالرحمنعبدالتفسير:علمفيالمسيروزاد.امSA1.هـ-ا604سنة(،1)ط،لبنان

هـ.ا404،الثالثةالطبعة،بيروت-الإسلاميالمكتب34(،1/9)هـ(:795)تالجوزيمحمد

فرحبنبكرأبببنأحمدبنمحمداددّهعبدلأبب(:القرطبي)تفسيرالقرآنلأحكاموالجامع

،القاهرة-الشعبدار،البردونيالعليمعبدأحمد:تحمَيق.(o/4)هـ(:671)تالقرطبي

أبي)تفسيرالكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلوإرشادأهـ،372سنة،الثانيةالطبعة

العربي،التراثإحياءدار(،2/4)هـ(:159)تالسعودأبوالعماديمحمدبنمحمدالسعود(:

محمدبنعليبنمحمدالتفسير:علممنوالدرايةالروايهَفنيبينالجامعالقديروفتح،بيروت

المسمىالعظيمالقرآنوتفسير.بيروتالفكر،دار312(،1/)أهـ(:025)تالشوكاني

-بيروتالمعرفةدار)2(،ط(،1/491)الشربينيالخطيبمحمدالشيخللإمامالمنير:بالسراج

تاريخْدون،لبنان
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شب!ثات!-حولهأن!!وماآنيةالكوالقرأءاتوالتوازر34

عَديثَنَزَّلَ!و:وتعالىسبحانهلقولهتفسيرهعنداللّهرحمه)1(الرازيالفخرقال

خُصَّ"وإنما3(::عمرانآلأ!هووَاَلإنِجيلَاَلتَّؤرَنةَوَأَنزَلَيَدَيهِبَيًنَئِمَامُصحَدِّقابِاَلحَقِّاَتكِنَف

القراَننزّلطتعالىواللّهللتكثير،التنزيللأن"بالإنزالوالإنجيلوالتوراة،بالتنزيلالقرآن

أنزلهماتعالىفإنه،والإنجيلالتوراةوأمافيه،حاصلاًالتكثيرمحنىفكاننجماً،نجماً

:-آخرموضعفيقالثم"بالإنزالخصهمافلهذاواحدةدفعة

"1)2(.الجمععلىأفتدل!!أَنزَلَلفظةوأما،التفريقعلتدّلُ!هونَرلَ!و"لفظة

الحركةيفيدمهونَرلَ)هـان)3(،التنجيمعلىللدلالة!هونَزَّلَ)التفعيلصيغةإن:وقيل

)4(.والوحدةالثبوتعلىيدّلىالذي!هوأَنزَلَ!وبخلاف،والتفرّق

مولده،الرازيالدينفخرالطبرستانيالقرشيالبكريحسينبنعمربنمحمداددّهعبدأبوهو:(1)

الأوائل،وعلوموالمنقولالمعقولفيزمانهأوحدالمفسّر،الإمام،الأصلالشافعيهـ(،445)سنة

انظر:هـ(،)656سنةتوفِى"،المحصول5)كتابوالتفسير"فيالغيب"مفاتيح:تصانيفهمن

العلمية،الكتبدار2(،51)2/الداووديعلىبنمحمدالدينشمسللحافظ:المفسرينطبقات

ذهب:منأخبارفيالذهبوشذرات.أم839_أهـ534،الأولىالطبعة،لينان-بيروت

،بيروت،العلميةالكتبدار2(،1)3/هـ(:أ980)تالدمشقيالعكريأحمدبنالحيعيد

3(.)")6/والأعلام،تاريخدون

الريبخطيبالمشتهرعمرالعلامةبنمحمداددّهعبدأبيللإمام:الغيبومفاتيحالكبيرالتفسير(2)

،بيروت،العلميةالكتبدار4(،5و)136/24(7/)هـ(:656)تالرازيالدينفخر

هـ(:أ435)ترضارشيدمحمدللإمامالمنار:تفسير:كذلكوانظرهـ.ا124،الأولىالطبعة

تاريخ.دون،الثانيةالطبعة،لبنان-بيروت،المعرفةدار(،551)3/

هـ(:أ703)تالقنوجيالحسينعليبنحسنبنصدّيق:القراَنمقاصدفيالبيانفتحانظر:)3(

،بيروت-صيدا،العصريةالمكتبة،الأنصاريإبراهيمبناددّهعبدوراجعهبهعُني(،17)2/

.اماهـ-412299

تاريخ.دون،العربيالفكردار93(،1/5)الخطيبالكريمعبد:للقرآنالقراَنيالتفسيرانظر:(4)
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تلثقيهو*!يئاتالكريمالقرأني!!تنؤ
ro

والتنزيل:الإنزالبين"الفرق:اللفظتينبينمبيّناًالفرقاللّهرحمه)1(الجرجانيقال

")2(.التدريجفييستعملوالتنزيل،الدفعةفييستعملالإنزالأن

قالهذاوفيمفرقاً،إنزالهإليهيشيرالذيبالموضعيختصُّالتنزيلأنثانياً:

القرآنوصففيوالتنزيلالإنزالبين"والفردتى-:اللّهرحمه)3(الأصفهانيالراغب

،أخرىبعدمرةمفرقاً،إنزالهإليهيشيرالذيبالموضعيختصُّالتنزيلأن،والملائكة

دُفعةًنزلالقراَنأنرُويَلما،التنزيلدونالإنزاللفظخُصَّوإنما،عاموالإنزال

")4(.أعمليكونالإنزاللفظفخُصَّفنجماً،نجماًنزلثمالدنيا،سماءإلىواحدة

،فيلسوف(هـ074)سنةمولده،الجرجانيبالشريفالمعروفالحسينيعلىِبنمحمدبنعليهو:(1)

بمصنفاته؟الناسوانتفعوغيرها،العقليةالعلومجميعفيتصانيفله،بالعربيةالعلماءكبارمن

السابع:القرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدرانظر:هـ(.81)6سنةتوفي"،"التعريفات:ومنها

ومعجم.تاريخدون،بيروت-المعرفةدار(1/488)هـ(:ا025)تالشوكانيعليبنمحمد

Y)7/كحالةرضاعمر:العربيةالكتبمصنفيتراجم:المؤلفين 1)I،العربي-التراثإحياءدار

تاربخ.دون،بيروت

،الأبياريإبراهيم:تحقيق39(،)صهـ(:816)تالجرجانيعليبنمحمدبنلعلي:التعريفات2()

76(،)3/المعانيروحوانظر:هـ،أ554سنة،الأولىالطبعة،بيروت-العربيالكتابدار

منشورات261(،و)7/12()3/الطباطبائيحسينمحمدللشيخ:القرآنتفسيرفيوالميزان

.م8391،الخامسةالطبعهَ،لبنان-بيروت،للمطبوعاتالأعلميمؤسسة

أديب،هـ(:205)تبالراغبالمعروفالأصفهانيالقاسمأبوالفضلمحمدبنالحسينهو:)3(

فيوالمفرداتالكبير،التفسير:مصنفاتهمنواشتهر،بغداد،سكنالحكماء،العلماءمن

الفيروزآبادييعقوببنمحمد:واللغةالنحوأئمةتراجمفيالبلغةانظر:.القرآنغريب

LأV)ت A:الكويت،-الإسلاميالتراثإحياءجمعية،المصريمحمدتحقيق9(،أ)ص

2(.255/)والأعلامهـ.أ704سنة،الأولىالطبعة

.(04)5/التمييزذويوبصائر632(،-2163/)""نزلمادة،القرآنغريبفيالمفردات(4)
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36
شبهاتمنحولهآثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتوالّر

(.والتنزيل)الإنزاللفظتيبينالفروقمجملهذا

الخلاصة:

علىيدلُّ!)أَنزَلَمنوالإنزال،والتدرّجالتدريجعلىيدلُّ!نَزَّلَ!منالتنزيلأن

الكريم،القرآننزولمجالفيالكلمتيناستعمالمواردأكثرعليهتدلُّماوهذا،الدفعة

وتعالى:سبحانهكقوله،الأحيانبعضفيالتنزيلبمعنىالإنزاليستعملكانوإن

وتعالى:جانهوقوله،،44:النحلأ!إِلَتهِتمنُزِّلَمَالِلنَّماسِلِمُبَيِّنَالذِّتحرَ)وَأَنزَتنَآإِلئكَ

لإنزالباعبَّرفقد1،1:الكهفأ!عِوَجَالَّإُتحعَلوَلَؤاَلكِتَبَعَتدِهِعَكَأَنزَلَاَلَّذِىَلِلَّهِ)آلحتدُ

)1(.اللفظتينبينواضحفالفردتىوعليه،الاَيتينفيالتنزيلوأراد

ك!--ئز--لأ-

قاعدةوليسغالباًأمراًوالتنزيلالإنزالبينالتفريقهذاجعلإلىشهبةأبومحمدالشيخوذهب(1)

5(،5-ا.)صشهبةأبومحمدمحمدالدكتور:الكريمالقراَنلدراسةالمدخلانظر:.مطّردة

.م3002هـ-ا423سنة،الثانيةالطبعة،بالقاهرةالسنَّةمكتبة
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تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزي!!

الثالثالمطلب

الكريمالقرآنتنزيلمراحل

rv

)1(المحفوظاللوحفيأساساًمسجلاًكانالكريمالقرآنأنفيهخلافلاممَّا

.،22-12:البروجأ!ئَخفُوفِيلَؤجفِىك!ئحدهُوَقُزءَانبَل):تعالىلقا،نزولهقبل

،،4:الزخرفأ!لَعَلىحَكِيزشالَدَتكِتتاَأرُّفىوَإِنَّهُو):وتعالىنهسبحالوقا

)3(.السماويةالكتبفيهأُثبتتالذيالأصللأنه)2(،الكتابأُمّوسُمِّيَ

1(

2(

3(

العربلسانانظر:.تعالىاددّهمشيئاتحمستويعني(:محفوظوالوح،فيهيكتبالذي:اللوح

/2(584).

عنالبيانجامعتفسيرانظر:،المحفوظاللوحهو:(الكتاب)أمأنالمفسَّرينجمهورعليهالذي

الفكر،دار(،03041/)هـ(:031)تالطبريجريربنمحمدجعفرلأبي:القراَنآيتأويل

القرطبيوتفسير(،133)4/البغويوتفسيرام،849هـ-ا504سنةطبعة،لبنان-بيروت

كثيربنعمربنإسماعيلالفداءلأبي:العظيمالقرآنوتفسير62(،و)333/16()9/

)2(،طللنشر،طيبةدار،سلامةمحمدبنسامي:تحقيق(،123)4/هـأ:774)تالدمشقي

6(.24/و)5(017/)13المعانيوروخم،9991هـ-أ524

فيالتنزيلمداركالمسمىالنسفيوتفسير14(0و)03/)25/48(الطبريتفسيرانظر:

نشر(،901)4/هـ(:071)تالنسفيمحمودبنأحمدبنادلّهعبدالبركاتلأبيالتأويلحقائق

وأصارالتنزيلأنوار:المسمىالبيضاويوتفسير،تاريخدون،بيروت-العربيالكتابدار

تحقيق334()3/آهـ(:85)تالبيضاويالشيرازيعمربناددّهعبدالخيرلأبيالتأويل

.م6991هـ-ا614،بيروت-الفكردار،حسونةعرفاتالقادرعبد
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rAشبهاتسنحولهأثيرش!اآضيةالقمرالقرأءأتفيالتواتر

!وئَ!فُوعَةصظُهَّرَةِم*قُكَرَّمَهِ!فٍفِى-*بمرَهُ،شَاَءَفًن*-نَذكِقإِنًهَا*!و:وجلَّعزَّوقال

لَّا!سُّهُؤ*مَّكْنُودزفِىكِتَت%كَريملَقُزءَان!انًهُو:جلالهجلَّوقال(41-11:أعبس

اللوح:هوالمكنونوالكتاب8(،.77-:الواقعةأ!هواَلعَانَينَرَّبِّمِّنتَنزِدل*إِلَّاالمحطَهَّرُونَ

1(.)المحفوظ

فيالعزةبيتإلى،المباركرمضانشهرمنالقدر،ليلةفيذلكبعدنزلثم

وأتمالصلاةأفضلصاحبهاعلالمحمديةالبعثةبدايةفيذلكوكانالدنيا،السماء

هُدً!ىاَنقُرْءَانُفِيهِأُنزِلَاَلَّذِىَ)شهرُرَمَضَانَ:وتعالىسبحانهقال)2(،التسليم

أَنزَئتَهُ)إِتَاَ:شأنهجلَّوقال(،185:البقرةأمهووَاَئفُرقَانِاَثهُدَئمِّنَوَبَيِّنَمز!اسَ

.(1:القدرأ!اَتقَذرِللهفِى

:أقوالعدةعل،المحفوظاللوحمنإنزالهكيفيةفيالخلافوقعلكن

وجماعة.عباسابنقول:الأولالقول

،واحدةجملةالقدرليلةالدنياالسماءفيالعزةبيتإلى،المحفوظاللوحمننزلإنه

()3(،الراجحالرأي)فيسنةوعشرينثلاثفي!و،النبيعلىمنجماًذلكبعدنزلثم

عنأي:""محفوظومعنى،المحفوظاللوحهو:(المكنون)الكتابأنالمفسَّرينجمهورعليهالذي(1)

عنمحفوظمصونأي":"مكنونومعنى،والتبديلالتغييرمنومحفوظ،الشياطيناستراق

القرطبيوتفسير2(،45و)27/(1/51)2الطبريتفسيرانظر:،متقاربانوالمعنيان،الباطل

وتفسير(،531)27/المعانيوروح928(،4/)البغويوتفسير892(،/1و)229(4/)17

992(.)4/كثيرابن

مجلة،الطهطاويعزّتمحمدللمستشار،الأرضفيالسماءمننزلكيفالكريمالقرآنانظر:)2(

-=4041رمضان-والخمسونالسادسةالسنة-التاسعالجزء(،2241-9141)صالأزهر

.م8491يونيو

=:قالأنهعنهما،اددّهرضيعباسبناددّهعبدعنالبخاريرواهما:بدليلالراجحالرأيوهذا)3(
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93لّلثتيماوهيئارزالكريمالقرآنيلىزز!

!يوّ)1(.وفاتهإلىبعثتهمنوالأحداثالوقائعحسب

")3(،الاكثرونذهبوإليهوأصحّ،أشهر"إنه:البرهانفيالزرك!ثي)2(عنهوقال

(.المعتمد")ْ"الصحيح:بأنهحجر)4(ابنووصفه

1(

2(

3(

4(

5(

أُمِرَثم،إليهيوحىسنةعشرةثلاثبمكةفمكثسنة،لأربعين!لمجيوّاللّهرسول"بُعِثَ

صحيحه،فيالبخاريأخرجه"وستينثلاثابنوهوومات،سنينعشرفهاجر،بالهجرة

بنمحمداددّهعبدلأبي:البخاريصحيح9368،برقم!ير،النبيهجرة:باب،المناقبكتاب

دارالبغا،ديبمصطفىالدكتورتحقيق(،6141)3/هـ(:652)تالجعفيالبخاريإسماعيل

.م1هـ-879أ754،الثالثةالطبعة،بيروت-اليمامةكثير،ابن

-74)5الزركشياددّهعبدبنبهادربنمحمداددّهعبدلأبي:القرآنعلومفيالبرهانانظر:(

1913!،بيروت-المعرفةدار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحمَيق228(/1)هـ(:497

هـ(:119)تالسيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلالللحافظ:القرآنعلومفيوالإتقان

الأولى،الطبعة،بيروت-دمشقكثير،ابندارالبغا،ديبمصطفى:تحقيق912(،)1/

32(./1)العرفانومناهل،م8791هـ-أ704

تركيهـ(،)745سنةمولده،الزركشياددّهعبدبنبهادربنمحمدالدينبدراددّهعبدأبوهو:(

لهوالبلقيني،الإسنويعنأخذ،والأصولالشافعيةبفقهعالمالمولد،مصري،الأصل

سنةتوفي"،الفقهأصولفيالمحيطو"البحرالقراَن"علومفي"البرهانمنها:كثيرةتصانيف

121(،)01/المؤلفينومعجم،(rro)6/الذهبشذرات:ترجمتهفيانظرهـ(.)497

6(.1-06)6/والأعلام

2(.1/28)القرآنعلومفيالبرهان(

2)85العسقلانيحجرابنالكنانيمحمدبنعليبنأحمدالدينشهابالفضلأبو:هو( - VVr،)هـ

قضاءولي،عصرهفيالإسلامحافظ،والمَاريخالعلمأئمةمن،والوفاةوالنشأةالولادةمصري

صحيحشرحالباري"فتح:تصانيفهمن،الطلابإليهورحلمصرعلماءعليهقرأ،مراتمصر

والأعلام2(،0)2/المؤلفينومعجم27(،0)7/الذهبشذرات:فيترجمتهانظر0"البخاري

(1/178).

الشافعي-العسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضللأببالبخاريصحيحبشرحالباريفتح(
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سبتهارز!محوأسهأثيروماالثقرآنيةالقراءأتفيالسّوإتر

جملة،القبولإلىأقربويجعله-الأول-القولهذايؤيدممافإنحالأيةوعلى

الصحيحة:والأخبارالأدلةمن

:قال،عنهماللّهرضيعباسابنعن)2(عكرمةعنهند)1(أبيبنداودعن-ا

بعشرينذلكبعدأنزلثمالقدر،ليلةفيالدنياالسماءإلىواحدةجملةالقرآن"أنزل

33(،:الفرقانأ!تَفسِ!إًوَأَخسَنَلمحاَلحَقّجِئنَفبرالَّابِمَثَلٍيَآتوُنَثَ!الووَلَا:قرأثم،سنة

،")3(.601:الإسراءأ4نَترِيلًاوَنَزَّئتَهُمُكثٍعَكَألنَّاسِعَلَىلِنَقى%فَرَتتَهُ)وَقُزءَانًا

1(

2(

3(

،بيروت-المعرفةدار،الخطيبالدينومحبالباقيعبدفؤادمحمدتحقيق(،4)9/هـ(:852)ت

2(.1/2)الإشاراتلطائف:وانظرهـ،ا937

سنةمات،متقنثقة،البصريمحمدأبوأوبكرأبو،مولاهمالقشيريهندأبيبنداودهو:(

هـ(:852)تالعسقلانيحجربنعليبنأحمد:التهذيبتقريبانظر:قبلها،وقيلومئةأربعين

الطبعة،بيروت-الإسلاميةالبشائردار،حلب-الرشيددار،عوامةمحمدتحقيق2(،50)ص

.م8691هـ-ا604،الأولى

عنروىبالتفسير،عالمثبت،،ثقة،بربريأصله،عباسابنمولىاددّهعبدأبوعكرمةهو:(

سنة.ثمانينابنوهوبالمدينةومئةأربعسنةمات،وغيرهمهريرةوأببوعائشةعباسابنمولاه

793(.)صالتهذيبوتقريب376(،/)1للداووديالمفسرينطبقات:انظر

تحقيق:14،رقم96()صالقرآنفضائلفيهـ(:303)تالنسائيشعيببنأحمدأخرجه(

فيوالحاكم،بيروت-العلومإحياءدارم،Y991سنة،الئانيةالطبعة،حمادةفاروقالدكتور

ادلّهعبدبنمحمدادلّهعبدأبو9287،رقم2(،42)2/التفسيركتاب:الصحيحينعلىالمستدرك

العلمية-الكتبدارعطا،القادرعبدمصطفى:تحقيقهـ(،504)تالنيسابوريالحاكم

ولمالإسنادصحيعحديثهذا:الحاكموقالام،599أهـ-114،الأولىالطبعة،بيروت

الشريعة:صاحبأحوالومعرفةالنبوةدلائلفيالبيهقيوأخرجه،الذهبيووافقه،يخرجاه

قلعجي،المعطيعبدتحقيق7/)هـ(:458)تالبيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو

شعب=فيوالبيهقيم،8591هـ-5041سنة،الأولىالطبعة،-بيروتالعلميةالكتبدار
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41تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

اللّهرضيعباسابنعنجبير)2(،بنسعيدعنالمعتمر)1(،بنمنصورعن-2

جملةًالقرآن"أُنْزِل:قال،،أالقدر:أ!اَتقَذرِل!فِىأَنزَئتَهُ)إِئاَ:تعالىقولهفيعنهما،

علينْزلهاللّهوكان،النجومبمواقعوكانالدنيا،السماءإلىالقدرليلةفيواحدة

خ!ؤاَتقُرْءَانُعَلَئهِنُزِّلَلَؤلَااَلَّذِيىبَهَفَرُوْاوَقَالَ!و:قرأثم،بعضأثرفيبعضه!رسوله

32،")3(.:الفرقانأ!هوتَريلَاوَرَلخةُفُؤَادَكَبِهِءلِنُثَبِّتَ!ذَلِكَوَصَدَةح

1(

2(

3(

العلمية-الكتبدار،زغلولبسيونيالسعيدمحمدتحقيق)9224(،رقم4(،15/)2الإيمان

القرآنمنأنزلطوماالقرآنفضائاطفيالضَريسابنوأخرجههـ،ا014،الأولىالطبعة،بيروت

هـ(،492)تالبجليالضَريسبنأيوببنمحمدادلّهعبدأبو72(،)صبالمدينةأنزلومابمكة

1هـ-ا804سنة،الأولىالطبعة،سورية-دمشقالفكر،داربدير،عروة:تحقيق 9 AVوأخرجه،م

2(،53)2/واَدابهومعالمهالقراَنفضائاطفيهـ(224)تالهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو

الإسلامية،والشؤونالأوقافطوزارة،المغربيةالمملكة،الخياطيالواحدعبدبنأحمدالأستاذتحقيق

.أم599هـ-ا514سنةطبعة

طبقةمنثبت،ثقة،،الكوفي،موحدةثمثقيلةبمثناةعتابأبوالسلمياددّهعبدبنمنصورهو:

.(475)صالتهذيبتقريب:انظر.للهجرةومئةوثلاثيناثنتينسنةمات،الأعمش

ادلّهوعبدمالكبنأنسعنروى،فقيهثبت،،ثقة،الكوفيمولاهمالأسديجبيربنسعيد:هو

وغيرهمحرببنوسماكالأحولطسليمانعنهLW،وغيرهمالزبيربناددّهوعبدعباسابن

انظر:.للهجرةوتسعينخمسسنةالحجاجيديبينقُتِلَشجاعاً،مؤثراًواعظاًوكانكثير،

L)تالذهبيقايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمداددّهعبدلأبيالنبلاء:أعلامسير V4 A:

،بيروت-الرسالةمؤسسةالعرقسوسي،نعيمومحمدالأرناؤوطشعيب:تحقيق321(،)4/

234(.)صالتهذيبوتقريبهـ.ا134،التاسعةالطبعة

صحيححديثهذا:وقال2878،رقم2(24)2/التفسيركتاب،المستدركفيالحاكمأخرجه

الإيمانشعبوفي131()7/النبوةدلائلفيالبيهقيوأخرجه،يخرجاهولمشرطهماعلى

رقم03(،آ)4/القدر،ليلةفضاط:باب:الكبرىالسننوفي9365،رقم32(،532-1)3/

=:تحقيق،البيهقيبكرأبوموسىبنعليبنالحسينبنأحمد:الكبرىالبيهقيسنن83(،.4)
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شبئهاتمم!حولهأث!!و!اآنيةالقو!القراءأتفيالتوأتر42

فوضعالذكرمنالقرآن"فُصِل:قال،عباسابنعنجبيربنسعيدعن3-

ويرتله!ي!النبيعلينزلهالسلامعليهجبريلفجعلالدنيا،السماءفيالعزةبيتفي

ا*")1("."
لرلير

قالى:(،االقدر:أ!آتقَذرِلَت!فِىأَنزَتنَةُ)إِئاَ:تعالىقولهفيعباسابنوعن-4

جبريلونزّلهالدنيا،السماءفيالعزةبيتفيوضعحتى،واحدةجملةالقرآن"أنزل

")2(.وأعمالهمالعبادكلامبجواب"لمجيوّمحمدعلى

أسانيدها-عنهمااللّهرضيعباسابنعنأغلبهاكانوإنالآثار)3(-فهذه

2(

3(

وأخرجه.المكرمةمكةالباز،دارمكتبة،م4991هـ-ا414طبعةعطا،القادرعبدمحمد

(181)رقم72(،)صالقرآنفضائلفيالضريسابن

:سفيانقال:آخرهفيوزاد)16(،رقم96-75(،)صالقرآنفضائلفيالنسائيأخرجه

:وقال2881(،)رقم2(،42)2/التفسيركتاب:المستدركفيوالحاكمونحوها،اَياتخمس

الكبيرالمعجمفيالطبرانيوأخرجه،الذهبيووافقه،يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا

الأثروعزى(1457/)بنحوهالمنثورالدرفيالسيوطيوذكره(،12381)رقم32(،/)12

المنثور:الدر،المختارةفيالمقدلصيوالضياءمردويهوابننصربنومحمدجرير،وابنللفريابب،

سنةطبعة،بيروت-الفكردارهـ(،119)تالسيوطيالكمالبنالرحمنعبدالدينلجلال

.ام399

(041)7/الزوائدمجمعفيوالهيثمي،12382رقم32(،)12/الكبيرفيالطبرانيأخرجه

الطبرانيإسنادوفي،الصحيحرجالالبزارورجالباختصاروالبزارالطبرانيرواه:عنهوقال

لابنوعزاه567()8/المنثورالدرفيالسيوطيوذكره،ضعيفوهوالغفارعبدبنعمرو

فيوالبيهقيمردويهوابنوصححهوالحاكمحاتمأبيوابنالمنذروابنجريروابنالضريس

الدلائل.

كماالرفعحكمفلها،فيهللرأيمجاللاممافإنها،عباسابنعنمتعددةبطرقوردتوإنوهي

=بشرحالراويتدريبانظر:الاَثار.هذهحجيَّةثبتتوبذلك،الحديثأئمةذلكعلىنصَّ
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43تلقبهوهيتاتالكريمالقرآنتنوهـيلى

يأخذلاالذيالصحابيقوللأنع!ي!؟النبيإلىالرفعحكملهاأنكما)1(،صحيحة

"سًي!ه)3(.النبيإلىالمرفوعحكمله،فيهللرأيمجال!لافيما)2(،الإسرائيلياتعن

اللوحفيالقرآنإثباتعلىالدالة،السابقةالآياتفنصوص:عليهوبناء

الآثارجملةمعالقدر،ليلةوفيرمضانشهرفينزولهعلالدالةوالآيات،المحفوظ

ونزولين:وجوداًالكريمللقرآنأنعلفيهاللناظرتدلُّ،الصحيحةوالأخبار

.المحفوظاللو!فيوجوداًا-

.رمضانشهرمنالقدرليلةفيالدنيا،السماءفيالعزةبيتإلى،جملةونزولا2ً-

السَّلام.عليهجبريلبواسطة!وَوّ،النبيإلىمفرقاًمنجماًونزولا3ً-

الثاني:القول

نزلثمالقدر،ليلةفيإنزالهابتدأوجلعزّاللّهوإنواحداً،نزولاًللقرآنإن

)4(.الأوقاتسائرمنمختلفةأوقاتفيمنجماًذلكبعد

2(

3(

4(

الوهابعبدتحقيق(184-ا1Ar/)السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد:النواويتقريب

تاريخ.دون،الرياض-الحديثةالرياضمكتبة،اللطيفعبد

.(1/013)القرآنعلومفيالإتقانانظر:

التفسيربهتأثروماللتفسير،النصرانيواللوناليهودياللونيعم"ماهي:بالإصائيلياتالمقصود

،(1/681)الذهبيحسينمحمدللدكتوروالمفسرونالتفسير"والنصرانيةاليهوديةالثقافتينمن

.م8791هـ-ا704،لبنان-بيروت،القلمدار

لمسندتحقيقهفيشاكرأحمدالشيخذلكذكركما-ائيلياتالإسي!لقىممنعباسابنكانوما

انظر:،الكتابأهلأحاديثعنالتنفيرعنهادلّهرضيعنهثبتبل-(VAV)5/أحمدالإمام

وغيرها،الشهادةعنالشركأهليسأللا:باب،الشهاداتكتاب(2539/)البخاريصحيح

.(4\/1)العرفانمناهل:تفصيللزيادةوانظر.9532برقم

بن=إسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهاب:العزيزبالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد:انظر
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ffشبهاتمنأئ!هـحولهوماالكرآنيةالقراءاتفيالتواتر

وهوكانذلكفإنءلمج!،النبيعلىالقرآنإنزالابتداءإلىإشارةالقولوهذا

ّ)1(
الايةتفسيرأنإلاكذلكفيهالأمركانوإنوهذا،رمضانشهر!بحراءمتحنث

:عباسابنعنالاَثارمنصحَّقدمامعبعيدبه11،القدر:أاَئقَذرِ!للَةِفِىأَنزَتتَهُ)إِنَاَ

ضعيف.القولفهذالِذَاالدنيا)2(.سماءوإلى،جملةنزلأنه

الثالث:القول

خمسأو،وعشرينثلاثأوقدر،ليلةعشرينفيالدنياالسماءإلىنزلإنه

لمجي!،النبيعلذلكبعدنزلثم،السنةكلفيإنزالهاللّهيقدّرماليلةكلفي،وعشرين

)3(.السنةجميعفيمنجماً

(.)ْالإجماعمننقلماخلافلأنه)4(؟ضعيف-الثالث-القولوهذا

الرابع:القولى

جبريلعلىنجّمتهالحفظةوان،واحدةجملةالمحفوظاللوحمننزلالقرآنإن

2(

3(

?i

5(

كثير،ابندار،قولاجآلتيطيارحققه2(،0)صهـ(:6)65المقدسيشامةبأبيالمعروفإبراهيم

علومفيوالإتقان2(،1/28)القرآنعلومفيوالبرهان،م7591هـ-ا593،بيروت-دمشق

3(.1/4)العرفانومناهل(،1/113)القرآن

.(432)3/العربلسان:انظر.نفسهعنالحِنْثَلإلقائه؟العبادةكثيرأيالعابد:متحنّث

.(02)صالوجيزالمرشد:انظر

4)1/28القرآنعلومفيالبرهانانظر: )Yومناهل131(،)1/القرآنعلومفيوالإتقان

34(./1)العرفان

2(.1/2)الإشاراتولطائف(،4)9/الباريفتحانظر:

.(1/113)القرآنعلومفيوالإتقان2(289/)القرطبيتفسير:انظر
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54تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

(.,سنة)عشرينفي،!شيمالنبيعلىنجّمهجبريلوإن،ليلةعشرينفيالسلامعليه

)2(.بالجهالةقائلهووُصِفباطلالقول!وهذا

")3(.غريب-أيضاً-"وهذا:نصّهذكرأنبعدحجرابنعنهوقالى

:الأقوالمنالمختار

مذهبوهو،الأربعةالأقوالبينمنالراجحهوالأولالقولأنفيهلاشكممَّا

الذيالقولىوهوبيّناه،كماالصحيحةالأخبارعليهودلَّتالعلماء،وجمهورعباسابن

.البابهذافيالموجودةالأدلةبينجمعاً،إليهنصيرأنينبغي

جمم-!م-طئي-

الماورديحبيببنمحمدبنعليالحسنلأبي"والعيون"النكتالمسمىالماورديتفسيرانظر:(1)

الكتبدار،الرحيمعبدبنالمقصودعبدبنالسيدبتحمَيق312(-131)6/هـ(:545)ت

0R)الوجيزوالمرشدام،299هـ-أ12iسنة،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،العلمية o)

34(./1)العرفانومناهل(،1/131)القرآنعلومفيوالإتقان

،(4427/)هـ(:543)تالأندلسيالعربيبناللّهعبدبنمحمدبكرلأبي:القرآنأحكامانظر:2()

تاريخ.دون،لبنان-الفكردارعطا،القادرعبدمحمد:تحقيق

2(.2/!)الإشاراتلطائف:وانظر(،-ه4)9/الباريفتح)3(
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شمبهاض!صرزحولاءاّث!!وماالقرآنيةاءاتالقوفيالتواتر46

الثانيالمبحث

ومنجماًجملةالإنزالىمقاصد

النزولمقصديتضمنهبما،النورانيةوالأسرار،الربانيةبالحِكَمالمبحثهذايُحيط

الحديث!صرلِذا،العظيمةالحكممنذلكوغير"!ي!النبيعزيمةتثبيتمن،القرآني

مطلبين:فيفيه

السماء.إلىجملةالقرآنإنزالمنالحكمة:الأولالمطلب

منه.والحكمةمنجماًالقرآننزول:الثانيالمطلب
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تلقبهو،ليئاتالكريمالنالثترتنزيل

الأولىالمطلب

السماءإلىجملةالقرآنإنزالىمنالحكمة

47

وجور:فيالدنباسماءإلىجملةالقرآنإنزال!منالحكمةالعلماءبيّن

السماواتسكانبإعلاموذلك؟عليهانزِلَمَنْوأمرالقرآنلأمرتفخيمٌأولاً:

إلبهمقربناهقدالأمملأشرف،الرسلخاتمعلىالمنزّل،الكتبآخرالقرآنهذاأنالسبع

الوقائعبحسبمنجماًإليهموصولهاقتضتالإلهيةالحكمةأنولولا،علبهملننزله

وببنهاببنهباينتعالىاللّهولكن،قبلهالمنزلةالكتبكسائرجملةالأرضإلىبهلَهُبِطَ

.1c>ع!ي!نبينابهشرفماجملةمنوهذامفرقاً،إنزالهثمجملةإنزالهالأمرينلهفجمع

وجلعزّادلّهعنايةوتعريفهم،الملائكةعندشأنهموتعظيمآدمبنيتكريمثانياً:

لهم.ورحمتهبهم

جملةكتابهإنزالهفيالسلامعليهمالرسلمعوتسويته!ي!النبيتشريفثالثاً:

منجماً.عليهإنزالهفي!ي!لهوالتفضيل

الدنبا؟سماءإلىجملةإنزالهفيما:قبلفإن":اللّهرحمه)2(السخاويقالى

.(52-42)صالوجيزالمرشد(1)

الدين،علم،الشافعيالسخاويالمصريالهمدانيالصمدعبدبنمحمدبنعليالحسنأبوهو:)2(

-بالقراءاتعالم،زمانهفيبدمشقالقرَّاءشيخفكان،دمشقسكنهـ(،5)58سنةمولده
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fA
شحبهاتم!اّث!هـحوله،!ماآنجدفيالترالقراءاتفيالتواتر

اللّهعنايةوتعريفهم،الملائكةعندشأنهموتعظيماَدمبنيتكريمذلكفي:قلت

سورةاللّهأنزللمّاالملائكةمنألفاًسبعينأمرالمعنىولهذالهم،ورحمتهبهموجلعزّ

1(.تزفَّها)أنالأنعام

1(

لهكثير،وخلقشامةأبوقرأوعنه،وغيرهالشاطبيعلىقرأ،واللغةوالأصولوالتفسير

انظر:هـ(.)643سنةتوفيوغيرها.الإقراء"وكمالالقراء"جمالمنها:،كثيرةتصانيف

قايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمداللّهعبدلأبيوالأعصار:الطبقاتعاحالكبارالقراءمعرفة

748631)تالذهبي / )Y:،)Lوصالحالأرناؤوطوشعيب،معروفعوادبشارتحقيق

المطبوعاتومعجمهـ،ا404سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،عباسمهدي

.(rry/4)لأعلاموا(،1/4101)

الحديث:هذاتخريجفيقلت

الصغرىالسننفيوالبيهقيأنس،عن292()6/الأوسطالمعجمفيالطبرانيأخرجه

الزوائدمجمعفيالهيثميعنهوقالأيضاً،أنس475(عن)2/الإيمانشعبوفي55(أ)ص

بكرأبيبنمحمدبنأحمدعنعرسبناددّهعبدبنمحمدشيخهعنالطبراني"رواه2(:0)7/

(1/541)الصغيرالمعجمفيالطبرانيأخرجهوكذلك"ثقاترجالهوبمَيةأعرفهما،ولمالسالمي

الصفارعطيةبنيوسف"وفيه2(،0)7/الزوائدمجمعفيعنهقالمرفوعاً،عمرابنعن

ثابتبنعطيةبن"يوسف375(:)2/الثقاتمعرفةفيعنهذلكوأكَّد"،ضعيفوهو

الكوفيالعجليصالحبناللّهعبدبنأحمدالحسنلأبيالثقاتمعرفة"،الحديثضعيفالصفار

،المنورةالمدينة-الدارمكتبةالبستوي،العظيمعبدالعليمعبد:تحقيقهـ(،261-)182

.مترولن61(:ا)صالتقريبفيحجرابنعنهوقال.أم859أهـ-554،الأولىالطبعة

أحمدابناللّهعبدبنأحمد:الضعفاء:انظر"الحديثمنكرالصفار"يوسف:البخاريعنهوقال

الثقافة-دار،حمادةفاروق:تحقيق(،16ه)صهـ(:043)تالصوفيالأصبهانينعيمأبو

.م8591هـ-ا504،الأولىالطبعةالبيضاء،الدار

لامنإسناده"وفي:عقبهوقال471()2/الإيمانشعبفيالبيهقيالحديثأخرجوكذلك

".أعلمواددّهيعرف
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94تلقيهوهيثاتيمالكلآنالؤتنزيل

السفرةعلىبإملائهالسلامعليهجبريلأمربأنالمعنىهذافيسبحانهوزاد

له.وتلاوتهمإياهوإنساخهمالسلامعليهمالبررةالكرام

مجموعانظر:"،ضعيف"استدلالبالحديثالاستدلالإن:تيميةابنالإسلامشيخوقال

أعلم.واللّه،ضعيفالحديثأنيتضحوعليه(،121)23/الفتاوى

فضلها،فيالأخباروذكرالأنعاملسورةتفسيرهمعندالحديثهذاالمفسرينمنكثيروذكر

بالتسبيح،زجلٌلهمأو،بالتسبيحيجأرون،ملكألفسبعونيشيّعها،واحدةجملةنزلتبأنها

ابنإلىذلكونسبوا...الخافقينبينماسد،الملائكةمنموكبمعهاالأنعامسورةنزلتأو

(171)12/للرازيالكبيرالتفسيرانظر:،الروايةهذهضعفمنهمأحديبيِّنولم،عباس

بنالحقعبدمحمدلأبيالعزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحررالمسمىعطيةابنوتفسير

محمد،الشافيعبدالسلامعبد:تحقيق265(،2/)هـ(:542)تالأندلسيعطيةبنغالب

(123كثير)2/ابنوتفسير.ام399هـ-ا134،الأولىالطبعة،لبنان-العلميةالكتبدار

وأالروايةصحةمدىلنايبيِّنفلم،بالرواياتالبصيروهوكثيراًالروايةذكرفيأطالوقد

القرطبيوتفسير(،473)2/البيضاويوتفسير83(،)2/البغويتفسيروكذلكضعفها،

2(،43)3/المنثوروالدرi(،9)2/القديرفتحوتفسير(،1)3/المسيرزادوتفسير382(،)6/

الروايةنقلفياعتمدوأكثرهم،ضعفمنالروايةفيكانإنأحدمنهميذكرلمالعلماءفهؤلاء

لروايةذكرهعقبوقال3226،رقم34(،ح/4)2/مستدركهفيالحاكمأخرجهماعلى

"البخارييخرجهولمالسديهوهذاإسماعيلفإن،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحديث

أعلم.وادلّههذا

76(،)7/(:المعاني)روحتفسيرهفيتعالىاللّهرحمةعليهالألوسيالمفسرذلكلنابيَّنلكن

الأخبار،منذلكغير.إلى..":الرواياتهذهمنفيهابماالأنعامسورةفضلذكرأنبعدفقال

السورةهذهبنزولالأخبارولعل-قالثم-موضوعوبعضهاضعيفالمطلبهذافيوغالباً

ضعفمنإليهأشرناماويؤيد:قالأنإلى-(موضوعأوضعيف)أي-كذلكأيضاجملة

رويناه،جملةنزلتأنهافيالواردالحديث:فتاواهفيالصلاحابنقالهماجملةبالنزولالأخبار

فيالإتقان:كذلكوانظر"يخالفهمارويوقدصحيحاً،سنداًلهنرولمكعببنأُبيطريقمن

ضعيف.الحديثأنيتضحوبهذا(.1/021)القرآنعلوم
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شبيتم!حوأحدأثيروماالقرأنيهالقرأءاتفيأصتوازرأَ

كتابهإنزالفيالسلامعليهموسىوبين!،محمدنبيِّنابينالتسويةأيضاً:وفيه

)!ذَلِكَ:وجلَّعزَّقال!،ليحفظهمنجماًعليهإنزالهفي!ي!هلمحمدوالتفضيل،جملة

.(1")(6:الأعلىأ!تنَسَئَفَلَاسَنُفَرِئُلفَ!و:وجلَّعزَّوقال32،،:الفرقانأ!هوفُوادَكَبِهِءلِنُثَبِّتَ

يأتي:مامنهوششفادالدنيا،سماءإلىجملةالقراَننزولسرعنهذا

.المسلمونوهمعليهمالمنزلوشأن!ي!النبيوشأنالقراَنلشأنتعظيم

الإنزالين.لهجعلبأنالسماويةالكتبمنغيرهعلىالقرآنتفضيل

جمل!كتابهإنزالهفيالسلامعليهمالرسلمعوتسويته!النبيتشريف

منجماً.عليهإنزالهفي!يمّلهوالتفضيل

-ثتَة--.-

الدينبعلمالمعروفالصمدعبدبنمحمدبنعليالحسنلأبيالإقراء:وكمالالقراءجمال)1(

سيفالدائمعبدالحقعبدالدكتور:وتحقيقدراسة(،153)1/هـ(:643)تالسخاوي

وانظر:،م9991هـ-ا914،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة،القاضي

.(1/132)القرصأنعلومفيوالإتقان27(،)صالوجيزالمرشد
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تلقيههيئاتشيمأالكلالقاهـآنيلننز

الثانيالمطلب

منهوالحكمةمنجماًأومفرقاًالقرآننزول

51

مُنَجَّماً:أومفرقاًالقرآننزولُأولاً:

ثلاثمدىعلىمفرقاًنزل!بأنهالسماويةالكتببينمنالقرآناُخْتُصَّلقد

إلىمفرقاًنزلوإنما،واحدةمرة!ي!اللّهرسولعلىالقرآنينزلفلمسنة،وعشرين

أدَّيْتَهإذا،المال"نَجَّمْتُ:العربلسانفيجاءوقدنجماً،يسمىمنهاجزءكلأجزاء،

منهاشهركلانقضاءعنديؤديمعدودةنجوماًفلانٍعلىمَالَهُفلانجعلوقد..نجوماً.

اللّهقطَّع"فلما:اللّه)2(رحمهالمقدسيشامةأبووقالتنجيماً")1(،علي!نجمَّهاوقدنجماً،

")3(.نجوملتفاريقهقيلمفرقاً،وأنزلهالقرآنسبحانه

575(./1)12("نجممادة:العربلسان(1)

المعروف،الدمشقيالمقدسيإبراهيمبنإسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهابالقاسمأبوهو:2()

،كبيرةشامةحاجبهفوقكان،مؤرخمفسّر،محدّث،،مقرئهـ(،)995-665شامةبأبي

"القراءاتفيالأمانيحرزشرحالمعاني"إبراز:منهاكثيرةمصنفاتله،شامةأبو:لهقيلفلهذا

673(،)2/الكبارالقراءمعرفة:ترجمتهفيانظرالوجيز"0و"المرشدالكبير"البسملةو"كتاب

33365)تالجزريمحمدبنمحمدالدينلشمسالقرَّاء:طبقاتفيالنهايةوغاية (1/: L،)A

هـ،ا554سنة،الثانيةالطبعة،بيروت-العلميةالكتبداربرجسترالمر،.جبنشرهعُني

.(992)3/لأعلاموا

.(81)صالوجيزالمرشد)3(
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52
شبهاتمنأث!هـحمولهوماالتثرآنيةالقراءاتفيالتواتر

مفرقاً:القرآننزولُعلىالأدلة

عَلَىلِئَقرَفيفَرَقتَهُ)وَقُزءَانا:وتعالىسبحانهقولهمفرقاً،القراَننزولعلىالأدلةمن

.(601:الإسراء1!ئَنزِيلًاوَنَزَتتَهُمُبىعَكَألًاسَ

!ذَلِكَوَصِدَينخ!ائقُرءانُعَلَئهِنُنّرلَلَؤلَاألَّذِينَكَفَرُوْاوَقَالَ):وجلَّعزَّوقوله

.!تَفسِ!إًوَأَخسَنَلْحَقّلمالاضتَرببرابِشًلٍوَلَايَآتُونَثَفيتَرَشلَاوَرَظتَهُفُؤَادَكَبِهِءلِنُثَبِّتَ

جملةنزلت،القرآنغيرالأخربىالسماويةالكتبأنعلىأيضاًدليلٌالآيةوهذه

1(.)والمفسرينالعلماءجمهورذلكوعلى،مفرَّقةتنزل!ولمواحدة

منجماً:أومفرقاًالقرآننزولىحكمةثانياً:

وتعالى:سبحانهقولهفيمنجماًالقرآننزولحكمةإلىوتعالىتباركالحبىأشار

وَرَظَّتَهُفُؤَادَكَبِهِ-لنُثَبِتَّ!ذَلِكَحاؤَصِدَخم!اَئقُرءانُعَلَئهِنُزِّلطَلَؤلَاألَّذِيىبَهَفَرُوْاوَقَالَ!ي

32،.:الفرقانأ!هوتَرَتيلَا

سلسلةفيمنجماًنزولهمسألةوأثاروا،واحدةجملةالقرآننزولىالكفارتمنَّىفقد

,(YA/)3)القرطبيوتفسير(،4/296)الرازيوتفسير(،1/01)9الطبريتفسير:انظر(1)

73(.4/)القديرفتحوتفسير88(،)6/المسيرزادوتفسير(،1/51)9المعانيروحوتفسير

المسألةهذه(138-1/134)القرآنعلومفيالإتقانفيالسيوطيالإمامفصلوقد:قلت

بينعليهمجمعهذاوأن،جملةنزلت،القرآنغيرالسماويةالكتبأنوبيَّنمفيد،بتفصيل

التنزيل:لعلومالتسهيل:كذلكوانظر.النزولفيالقراَنمثلبأنهايقولمنعلىوردَّالعلماء،

الكتابدار78(،)3/هـ(:174)تالغرناطيالكلبيجزيبنمحمدبنأحمدبنمحمدللإمام

والبرهان28(،)صالوجيزوالمرشد،م8391هـ-أ304،الرابعةالطبعة،بيروت-العربي

6(.5-95)صالقرآنلدراسةوالمدخل,(1Yr/))القرآنعلومفي
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53تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

نزولهمنالحكمةلهمبيَّنتعالىاللّهولكنع!ي!،للنبيالباطلةومعارضتهمقدحهم

أخرى.حِكمٍجانبإلىلمجي!النبيفؤادتثبيتوهيألامفرقاً،

1(:منها)؟جليلةمعاني!فُوادَكَبِهِء)لِنُثَبِتَّ:تعالىقولهويفيد

للقلب،أقوىكانحادثةكلفييتجددكانإذاالوحيفإن،قلبكبهلنقويَّأ-

إليه.بالمرسلعنايةوأشد

علىقلبهيقوىإنماالمتلقّنلأن،مضطربغيربهثابتاًفؤادكفيكون،لتحفظه2-

عنلعجزواحدةجملةعليهأُلقيولوجزء،بعدوجزءاًشيء،بعدشيئاًالعلمحفظ

حفظه.عليهليتيسرالقرانعليهففُرِّقيقرأ،ولايكتبلاأمياًلمجيطالنبيوكان،حفظه

المؤمنين:وقلوب!ي!النبيقلبتثبيتجانبوإلى

يلقاهعمَّالهعزاء،السابقينالأنبياءبقصص!يوِوّوتسليتهخاطرهتطييبفيه-

فُؤَادَذبِهِءنثُبِّتُمَااَلرُّسُلِأَئبَذمِننَّقُصُّعَلئكَوَممُّوَ):تعالىقالكما،قومهأذىمن

.!لِفمُؤمِنِينَوَتجرَىوَمَؤعِظَةٌآلحَقُّهَذفِىوَجَآءَكَ

والتدرّج،وإعجازه،لفظهتكرير،وللمؤمنين"!يمّلهالقرآنحفظتسهيلومع-

فيونجاحهاالإسلاميةالدعوةباستمراريتعلقممَّاذلكوغير،وأحكامهشرائعهفي

البشرية.أوضاعإصلاض!

وَقُرءانًا-مملموَنَذِيَرَامُبشَّرَاإِلَّاأَزسَلتَكَوَئَآنَزَلوَبآِلحَقِّأَنزَتتَهُ)وَبِالحَقِّ:تعالىاددّهقال

نزولهجعلنا:أي("01-5016:الإسراءأ!ونَنزِيلًاوَنَزَّتتَهُمُكثٍعَكَاَلنَّاسِعَلَىلِنَقرَإفَرَقتَهُ

القرآنعلومفيالبرهانوانظر:28()صالوجيزوالمرشد(01)91/الطبريتفسير()1

1/4c)القرآنعلومفيوالإتقان23(،1/1) \( r2(.1/4)الإشاراتولطائف
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شبهاتمقلهحوأتيروماالقرآنيةالتي!أءاتفيالتوات!!45

وتبيَّنهفترتله،وتثبّتٍومهلٍتُؤَدَةٍعلىالناسعلىلتقرأه،نجومهكثرةعلىدلالةمفرقاً،

الحوادثمنويقعوالمصلحةالحكمةتقتضيهحسبماتنزيلاًونزَّلناه،تلاوتهفيتعجلولا

.(1)قعاتلواوا

مفرقاًالقرآننزولمنالحكمةعلطتدلُّ)2(وجوهثمانيةالرازيالفخرذكروقد

منجماً؟هي:

ليسهلمفرقاًنزولهفكان،والكتابةالقراءةأهلمنيكنلمالسَّلامعليهأنها-

ومدارسته.حفظه

الحفظ.فيوتساهلالكتابعلطاعتمدفربما،عندهالكتابكانمنأن2َّ-

بأسرهاالشرائعلنزلت،الخلقعلىواحدةجملةالكتابأنزللوتعالىأنه-3

ذلك.عليهميثقلفكان،واحدةدفعة

علىأقوىفكان،بمشاهدتهقلبهيقوى،حالبعدحالاًجبريلشاهدإذاأنه-4

الجهاد.وعلىقومهأذيةاحتمالهوعلى،النبوةعوارضعلطالصبروعلىحملماأداء

كانلوفإنهمعجزاً،كونهثبتمنجماًكونهمعفيهالإعجازشرطتملماأنه-5

مفرقاً.منجماًبمثلهيأتواأنلوجبالبشرمقدورفيذلك

لهم.الواقعةوالوقائعأسئلتهمبحسبينزلطالقراَن-كان6

عجزهمكانعنهعجزوافلماالأمر،أولمنوالسلامالصلاةعليهتحدَّاهم-7

المعارضةعنعاجزونالقومأنفؤادهفيثبتالطريقفبهذا،أولىالكلمعارضةعن

محالة.لا

.1(5/99)السعودأبيوتفسير،V(5/191)الطبريتفسير:انظر)1(

واختصار.بتصرف96(4/2)الرازيتفسر2ِ()
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تلترومهوهيئاتالكريمالقرآنتن!!ي!!
55

عظيم،منصبالخلقإلىكلامهوتبليغأنبيائهوبينتعالىاللّهبينالسفارةأن-8

علىمنجماًمفرقاًالقرآنبنزولوالجلالطالعزةربمنمبلغاًالسلامعليهجبرياطبهقام

انتهى.ص!...محمد

-.-ءَ!"-ء.*-
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الثانيالفصل

الكريمالقرآنلتلقيالعامةالهيئات

مبحعين:علىويشتمل

جبريلمنوعرضهالكريمالقرآنتلقيهيئة:الأولالمبحث

!ي!.النبيإلىالسلامعليه

لأمته.!ي!النبيتعليمهيئة:الثانيالمبحث
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تلقيهوهيئالمرّرالكريمالقرآنتنزيل

الثانيالفصل

الكريمالقرآنلتلقيالعامةالهيئات

oA

الكريمالقرآن!ي!النبيبهاتلقَّىالتيالهيئاتعلالفصلهذافيالحديثيدور

وهوألا،الكريمللقراَنأخذهفيمنهجاً!ي!النبيتعلَّمحيث،السلامعليهجبريلمن

التلقي.منهج

طمأنهأنإلى،الكريمالقرآنلحفظ"!صالنبياجتهادالفصلهذايبيِّنكذلك

عليه.مضمونتحفيظهبأنربه

مراجعةفيالسلامعليهجبريلمعطريقتهالمنهجذلكبعد!النبيلنايبيِّنثم

،الشرعأحكاموتبيينالحفظفيفوائدمنذلكفيوما(،القرآنعرض)طريقةالقرآن

الأول!(.)المبحثيفصّلهماوهذا

الإقراءفيالمتّبعةالسنةعلىالفصلهذامن(الثاني)المبحثفيالحديثويدور

توقيفية.وأنهاالتلقيعنتخرجلافالقراءة،لأمته!ي!النبيتعليممنوالتلقي

الإقراءمنهجلمعرفةالإيجاز،منببعضالكريمالقرآنأخذطرقجانبإلى

يأتي:فيمانفصلهما،مبحثينمنيتكونالفصلهذافإنثَمَّومن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شبهاتمنحولهأث!!وماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر06

الأولالمبحث

!ي!النبيإلىالسلامعليهجبريلمنوالعرضالتلقيهيئة

متَّبع،منهجبواسطة،الكريمالقراَنلتلقيالعامةالكيفيّاتالمبحثهذايصف

الوصفهذاوتسلسل،نزولهاكتملأنإلى،القرآننزولمدة!يمالنبيعليهسار

مطالب:ثلاثةخلال

.السلامعليهجبريل!ي!النبيمعلم:الأولالمطلب

.السلامعليهجبريلمنالقراَنع!يمّالنبيتلقِّيكيفيّة:الثانيالمطلب

عليهجبريلعلىوعرضهالقراَنحِفظعل!يوّالنبيحرص:الثالثالمطلب

.السلام

http://www.al-maktabeh.com



تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنهزيل

الأولالمطلب

السلامعليهجبريلع!ي!النبيمُعلِّم

61

،السلامعليهجبريلملائكتهمنيصطفيأنوجلَّعزَّالمولىحكمةشاءت

الملائكة،منادلّهرسولفجبريل!لمجم،محمدنبيناعلىالمنزّلالسماء،وحيواسطةليكون

رُسُلُاأتمَلَبه!ةَسِتَيَضطَفِىآللَّهُ):تعالىقالالبشر،من!يمّاللّهرسولإلىبهجاء

75(.:الحجأ!واَلئاسِوَمِفَ

ادلّهحباهوقد،الأرضإلىالسماءمنللقراَنالناقلهوالسَّلامعليهوجبريل

:الصفاتهذهومن،الجليلةالمهمةبهذهليقوم،عظيمةبصفات

جبريلهو،،391.,:الشعرا1!هواَلأَمينُأرُّخُبِهِنَزَلَ!الو:تعالىقولهمن:الروحا-

)2(.طهارةمنخلقلأنهالقدسروحالسَّلامعليهجبريلويسمىالسَّلام)1(،عليه

عليهجبريلهومِرّةذو6(::النجمأ!وفَاشعًوَئ!وذوُمِزَق:تعالىقالكما:القوة2-

وسلامةجسمصحةذو:وقيل،الخلقفيوالشدة"القوة:والمِرّة،قوةذو:أيالسَّلام؟

هـ(:0Yr)تالزهريالبصريمنيعبنسعدبنمحمداللّهعبدلأبي:الكبرىالطبقاتانظر:(1)

تاريخ.دون.بيروتصادر،دار(1/491)

2(.44/)الحديثغريبفيوالنهاية(961)6/العربلسانانظر:2()
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لمحتثونبنثعنلدحوأترىوماآئيةالقرأءاتالق!فيالتوأتم!62

عظيمة،وقدرةقوةفيالخَلقيةطبيعتهحيثمنالسَّلامعليهفجبريل")1(،الآفاتمن

)2(.شديدةمِرّةذاقوياًتعالىاللّهخلقه

الخُلقُية:سجاياهحيثمن:أي2،،0التكوير:أو!هقُوًةٍ!وذِى:تعالىقولهوكذلك

أولمنبهاالإخلالوترك،وتعالىسبحانهاللّهطاعةأداءفيالقوةالمراد:وقيل"شديد،

عنوالبعد،الحفظقوةالمراديكونأنيبعدلا:وقيل،التكليفزمانآخرإلىالخلق

")3(.والخلط،النسيان

يجوزو!هذِىقُؤَةٍب!والسَّلامعليهجبريل"فوصفوالتنوير:التحريرصاحبقال

يكونأنويجوز!هو،!وذوُمِزَؤ:تعالىقولهفيبذلكوصفكما،المقدرةشدةيكونأن

عَلًهُ،شَدِيدُاَئقُوَى!!و:تعالىكقوله،بهأرسلماأداءفيالثباتوهي،المجازيةالقوةمن

مَلَك:أي،صفة!:و)شَدِيدُاَتمُوَئ"النفسقوةهوللتعليمالمناسبلأن(،ه:النجمأ

!هو:بِ)آئقُوَىوالمرادالسَّلام،عليهجبريلالمرادأنعلىالمفسرونواتفق،القوىشديد

الذيالملكفهو،والجسمانيةالعقليةالعظيمةالأعمالمنبهاللّهيأمرماتنفيذاستطاعته

(.")ْبالتبليغالرّسلعلينزل

)1(

(2)

)3(

(4)

)0(

.(4/184)كثيرابنوتفسير2(،4)27/الطبريتفسيروانظر:(،551)5/القديرفتحتفسير

الحسنأبوالدينبرهانوالسور:الاَياتتناسبفيالدررونظم(،017)5/العربلسانانظر:

الطبعة،المكرمةمكة-التجاريةالمكتبة44(،)91/هـ(:885)تالبقاعيعمربنإبراهيم

.م2991هـ-أ134،الثالثة

6(.0-3595/)المعانيروحتفسير

للنشرسحنوندار155(،)03/عاشوربنالطاهرمحمدللشيخوالتنوير:التحريرتفسير

القديرفتحوتفسير(،541)8/المحيطالبحرتفسيروانظر:،تاريخدون،تونس-والتوزيع

/5(501).

(.09/)13والتنويرالتحريرتفسير
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63تلقيهو،ليتأتالحَريمآنالقرتنم!يل

ابنفسَّرحيث(،91:التكويرأورَسُولىكَرِيرٍ!ه!رانَهُولَقَؤلُ:تعالىقولهمن:كَريم-3

السَّلام،عليهجبريلوهوالمنظر")2(بهيّالخلقحسن"ملك:بقولهالصفةهذهكثير)1(

بيننفيسالسَّلامعليهفجبريل")3(،نوعهفي"النفيسإنه":"كريممعنىفيأيضاًوقيل

به.خاصةمحَمَدةوهذه،الملائكة

التكوير:أ!ومَكِينِآئعَزشَذِى)عِندَ:تعالىقولهمنوهى،مكانةذوأي:مكين-4

وتشريفإكرامعندية،جلالهجلَّالعظيماللّهعندوتشرفرفيعةمكانة"ذيأي2(،5

")4(.المكانةمنفعيلوهوبمكينمتعلقفالظرف،مكانعنديةلا

السماء،فيمطاع،السَّلامعليهجبريل"يعني2،:1التكوير:أ!هوأَمِيهزثَمَئُطَاج!و-5

(.")ْعليهائتمنهمماذلكوغيرورسالتهوحيهعلىاللّهعندأمين،الملائكةتطيعه

جداًعظيموهذا،بالأمانةلجبريلصفة)أَمِيهزمهو:تعالى"وقولهكثير:ابنقال

عبدهزكَّىكماالسَّلام،عليهجبريلالملكيورسولهعبدهيزكيوجلعزالربَّأن

قالولذَا22،")6(،المكوير:مهـأبِمَخونٍ!ووَمَاصاحِبُكوُ:بقوله!محمدالبشرىورسوله

1(

2(

3(

6(

سنةولد،الدينعمادالفداء،أبوالدمشقيثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلهو:

فيالعلمرياسةإليهانتهتوالتحرير،بالضبطاشتهر،مؤرخحافظ،الشافعيالفقيههـ(،107)

"،والنهايةو"البداية"،العظيمالقراَن"تفسير:منها؟كثيرةمصنفاتلهوالتفسير،والحديثالتاريخ

283(،2/)المؤلفينومعجم(،1/111)للداووديالمفسرينطبقات:انظرهـ(.477)سنةتوفي

.3(1/02)علاملأوا

.(048)4/كثيرابنتفسير

(.1/55l)5والتنويرالتحريرتفسير

.(4/084)كثيرابنوتفسير(،811)9/السعودأبيوتفسير6(،0/30)المعانيروحتفسير

.(43/)9المسيرزادتفسير:وانظرهـ8(0/3)الطبريتفسير

.(4481/)كثيرابنتفسير
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شبمهأتمنحولهأثيروماالقرآنجةأءأَتالثت!!فيالتوأقى64

منوطافتراءالقرآنكوندفعلأن؟الأمانةتعظيميقتضي"والمقام:اللّهرحمه)1(الألوسي

")2(.الرسولبأمانة

أفضللأنهاوبياناً؟للأمانةتعظيماً"ثَمَّ":"وقُرئاللّهالزنحشري)3(رحمهوقال

.c")4المعدودةصفاته

بدقةالكريمالقرآنألفاظنقلبهايتعلقلأنه،الصفاتأعظممنالأمانةفصفة

تامة.

فسلسلة،وتعالىتباركاللّهمنسماعاًالقراَنتلقَّىالوحيأمينفجبريلإذن

(.)ْسلسلةمنأجلَّهاوماأعظمهافما،الألوهيةمقامإلىتنتهيالقراَنبهذاالسماع

2(

3(

4(

5(

إلىنسبهينتهي،البغداديالألوسيادلّهعبدبنالدينشهاببنمحمودالسيدالثناءأبوهو:

والنسب،العلمفيعريقةأصةفي(هـ1')17سنةبغدادفيولد،عنهاللّهرضيالحسينالإمام

المناصبمنالكثيروتقلد،فنونعدةفيالعلماءمنكثيرمنأجيزوالذكاء،النباهةفيآيةوكان

آلوسإلىفهينسبتهوأماالتفسير"،فيالمعاني"روح:مصنفاتهأهممن،والدينيةالعلمية

والأعلام(،175/)12المؤلفينمعجمانظر:هـ(.ا027)سنةتوفي.الفراتوسطجزيرة

/7(176).

آ(..03/)المعانيروحتفسير

هـ(،)467سنةولد،الزمخشريالخوارزميأحمدبنمحمدبنعمربنمحمودالقاسمأبوهو:

وهو،عصرهإمامكان،البيانوعلموالأدبواللغةوالنحووالحديثالتفسيرفيالكبيرالإمام

"،البلاغةو"أساس"،القرآنتفسيرفي"الكشافمنها:كثيرةمؤلفاتلهالمذهبحنفي

وشذرات31(،4)2/للداووديالمفسرينطبقاتانظر:هـ(.)538سنةتوفي".و"المفصل

.(871)7/لأعلاموا(،911-2811/)الذهب

.(811)9/السعودأببتفسيروانظر:7(413/)الكشافتفسير

28(،)صالقاريالفتاحعبدبنالعزيزعبدللدكتور:المجودينومناهجالقراءسننانظر:

هـ.ا414سنة،الأولىالطبعة،المنورةالمدينةالدار،مكتبة
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65تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

فيوردتحيث؟صفاتهأهمولعلهاالسَّلام،عليهجبريلصفاتبعضهذه

الكريمالقرآنلنقلالتحمُّلفيهاعرفناأنناهناذكرهامنيعنيناوالذي،الكريمالقراَن

وأحسنه.وجهأتمعلى،كاملةودقة،تامةبأمانة!يمّالنبيإلى

*لأ-
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6 Iشبههات!رز-حولهأت!!وماآنيهّالئؤالقراءاتفيالتواتر

الثانيالمطلب

السلامعليهجبريلىعنالقرآن!ي!النبيتلقيكيفية

السَّلامعليهجبريلعنالكريمالقرآنألفاظتلقىع!يمّالنبيأنيقيناًالمعلوممن

سبحانهوقال!،،ه:النجمأمهو)فُوشَدِيدُاَئقُوَئ:تعالىقال،والجلالالعزةربِّعن

محمديا!هووَإِنَّكَ!و:أي6(":النمل1عَلِيوٍ!صَكِنوٍلَّدُنمِناَتقُزءَاتَلَشُلَقَّىوَءاِنَّكَ!و:وتعالى

وقيل:،سبحانهاللّهقبلمنيلقيهالملكلأن،اللّهعندمنلتُعطَى:أي،مههاتَاَتقُز!يولَنُلَقَّى

")1(.لتلقنمعناه

يأ6(؟:النملأ*!اتَأنقُؤلَنُلَقَّىوَإِنَّكَ!الومعمر:قالاللّهرحمه)2(البخاريوقال

:البقرةأو!هرَّبِّهِء!تٍمِنءَادَمُ!وفَنَلَقَّئومثله،عنهتأخذه:أي،أنتوتلقاهعليكيلقى

.)3("،37

،(012)5/هـ(:056)تالطبرلصيالحسنبنالفضلعليلأبي:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع(1)

،بيروت-للمطبوعاتالأعلميمؤسسة،المختصينوالمحققينالعلماءمنلجنةتحقيق

هـ.أ514،الأولىالطبعة

-1)49اللّهعبدأبوالجعفيالبخاريبردزبةبنالمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدهو:)2(

أهلبينكتابهعلىوالمعولفيهبهوالمقتدىالحديثأهلإمام،الصحيحصاحبهـ(،256

أحمدالإماممنهم؟أكثرهممنوسمعالأمصارمحدثيسائرإلىالعلمطلبفيرحل،الإسلام

الذهبشذراتانظر:.اددّهوبينبينيفيماحجّةجعلته:وقالالصحيحكتابهصنّف،حنبلابن

93(./)12النبلاءأعلاموسير(،134)1/

الملائكة.اددّهونداءجبريلمعالربكلام:بابالتوحيد،:كتاب272(،1)6/البخاريصحيح)3(
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67لّلثنيهو!جئاتالثريمالقرأني!!ضش!

هوالملقىوهذا1(،فتتلقاه)عليكيُلقى:أي!هواَتقُزءَاتَلَنُلَقَّىوَءاِنَّكَميو:تعالىفقوله

إنزاللحالطتمثيلهناوهو)2(،اللّهعندمنوحياًإليكيلقى:أي،الوحيمنفهوالقراَن

)3(.والقرآن!ي!النبيبينللجمعسعىجبريلكأن،التلقيةبحال!ي!هالنبيإلىالقرآن

إلىالفعلبُني"وإنماوالتنوير:التحريرفيعنهماقالىو!هوصَكِيرٍ!ال!!عَلِيصٍوصِفتا

بالواسطةبل،مباشرةادلّهمنليسالتلقيأنمع")4(،جبريلأوددّهبأنهللعلممذكورغير

ذلك،علىمبنيتلقِّيهفيالقرآنهذافأَمْروالإسناد،الروايةسلسلة،السلسلةأولوهذا

جبريلالأمينالرسولتلقاهالكريمفالقرآن،العالمينربمقامإلىالسلسلةمنتهىلكن

(.)ْالعالمينربمنسماعاًالسَّلامعليه

المُلقىالوحيهذاوهيئة،الوحيومعلمه!لمجيمّالنبيمقرئالسَّلامعليهفجبريل

ادلّهرضيالمؤمنينأمّعائشةعنالبخاريحديثفيوردتجم!ي!هالنبيإلىجبريلمن

اللّه:رسوليافقال"!اللّهرَسُولَسأَل!عنهاللّهرضيهّشام)6(بنالحارثأَنَّعنها،

(1

2(

3(

6(

محمدالشيختحقيق(،5411/)هـ(:338)تالنحاسجعفرلأبي:القرآنمعانيانظر:

الأولى،الطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة-المكرمةمكة،القرىأمجامعةنشر،الصابونيعلي

هـ.أ904سنة

.(4rAl/)المحيطوالقاموس35(،51/5)العربلسانانظر:

.(1Y"2)9/والتنويرالتحريرتفسير:انظر

نفسه.الموضع.السابىَالمصدر

.(4)صهالمجودينومناهجالقراءسنن

من،المكيالرحمنعبدأبونحزومبنعمربناللّهعبدبنالمغيرةبنهشامبنالحارثهو:

مجيءكيفيةعنسألأنهالصحيحينفيذكرولهعمر،خلافةفيبالشاماستشهد،الفتحمسلمة

بنعليبنلأحمد:الصحابةتمييزفيوالإصابة(،481)صالتهذيبتقريبانظر:،الوحي

،بيروت-الجيلدار،البجاويمحمدعلي:تحقيق6(،1/50)هـ(:852)تالعسقلانيحجر

.أم299هـ-أ124،الأولىالطبعة
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الجرَسِ)1(،صَلْصَلةِمِثلَيَأْتِيني))أَحْياناًلمجب!:اللّهرَسولُفقالَالوحيُ،يأتيك"كيف

لييَتَمَثَّلُوأَحْياناًقالَ،ماعنهُوَعَيْتُ)3(وقدعنِّي،فيُفْصَمُ)2(عليَّ،أَشَدُّهُوهُوَ

يَنْزِلُرَأيتُهُولَقدْعنها:اللّهرَضيَعائِشةُقالَتْ"يَقُولمافأَعِيفيُكَلِّمُني،رَجُلاًالمَلَكُ

وفي(،لَيتفصَّدُ)4(عَرَقًا")ْجَبِينَهُوإنَّعنهُ،فيَفْصِمُالْبَرْد،الشَّدِيدِاليَومِفيالوَحيُعليهِ

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

بعضهالحديدوقوعفيساكنةلامبينهمامفتوحتينبمهملتينوالصلصلة:الجرسصلصلة

الجلجل:والجرس،وهلةأولفييدركلامتدارك:وقيل،طنينلهماعلىأطلقثمبعضعلى

الصلصلة::وقيل.الحسوهوالراءلمجاسكانالجرسمنواشتقاقهالدوابرؤوسفييعلقالذي

الباريفتح.ذلكبعدمنيفهمهحتىسمعهيقرعماأوليثبتهولايسمعهالمتداركالصوت

النوويمريبنشرفبنيحعىزكريالأبي:مسلمصحيحعلىالنوويوشرح2(0)1/

تاريخ،دون،الثانيةالطبعة،بيروت-العربيالتراثإحياءدار88(،/1)5هـ(:676)ت

.(46)3/الحديثغريبفيالنهايةوانظر:

منه،يغشانيماويتجلىيقلعأي؟المهملةالصادوكسرالفاءهـاسكانالياءبفتح:فيفصم

عنهينقطعأي؟والانفصال!الإبانةمعفقطعبالقافالقصموأما،إبانةبلاالقطعهو:والفصم

وانظر:)15/88(مسلمصحيحعلىالنوويوشرح2(0)1/الباريفتح.ويقلعالوحي

.(1/454)2العربلسان

88(./1)5مسلمصحيحعلالنوويشرحانظر:.وحفظتوفهمتجمعت:وعيت

حجرلابن:البخاريصحيحشرحالباريفتحمقدمةالساريهدي.يسيلأيعرقاً:يتفصّد

،بيروت-المعرفةدار،الخطيبالدينومحبالباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق(،671)صالعسقلاني

هـ.ا937سنة

إلىالوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدءكتاب4(،)1/صحيحهفيالبخاريأخرجه

لمجميهالنبيعرق:باب،الفضائلكتابفيصحيحهفيومسلم2،رقمع!ي!،ح/ادهّرسول

مسلمبنالحجاحبنلمسلم:مسلمصحيح2333،رقم،ح/الوحييأتيهوحينالبردفي

الباقي،عبدفؤادمحمدتحقيق(،1816)4/هـ(:261)تالنيسابوريالقشيريالحسينأبي

تاريخ.دون.بيروت-العرببالتراثإحياءدار
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."...الجرسصلصلةمثلفيأحياناالملكيأتي:ذاك"كل:لهلفظ

صفةعنهالمسؤوليكونأنيحتمل،الوَحْيُيَأْتيكَأكَيفَ:"فقولهحجر:ابنقال

ذلكأكل:وقوله،ذلكمنأعمَّهوماأو،حاملهصفةيكونأنويحتمل،نفسهالوحي

")1(.حالتانذلككلأيأ:الملكيأتي

وقوله:سعد)2(،ابنروايةفينحويينأعلىايأتيني:قولهمعالحديثهذاويؤكد

)3(:صورتينللوحيبأناالملكيأتيذاكاكل

منوأخذه،الملكيةصورةإلى،البشريةصورةمنانخلع!ي!النبيأنإحداهما:-

السَّلام.عليهجبريل

والأولىمنه،!يمّالنبييأخذهحتى،البشريةإلىانخلعالملكأنوثانيهما:-

الحالين.أصعب

الصورتين،كلتافيالملكإليهيلقيهلماوَعْيهعللمج!النبيتأكيدملاحظةيجبلكن

رَبِّلتزِيلى)وَلىنَص:وتعالىسبحانهاللّهقالوقد)4(،عقلهفيوينطبع،بقلب!يتلقاهفهو

2(

3(

4(

.(1/91)الباريفتح

انظر:"،رجالهثقةمع"مرسل:الروايةهذهعنحجرابنوقال(،1°17/)الكبرىالطبقات

اددّهعبدأبومولاهم،الزهريمنيعبنسعدبنمحمدهوسعد:وابن(.1/91)الباريفتح

23(0 -1 6 A،)الحديث،حفاظمنثقة،مؤرخوهوفيها،وتوفيبغدادوسكنبالبصرةولدهـ

شذرات:ترجمتهفيانظر.وغيرهعيينةبنسفيانعنروى،والتاريخالكبرىبالطبقاتمشهور

.(136)6/والأعلام(،454)9/النبلاءأعلاموسير96(،)2/الذهب

.(1/138)القرآنعلومفيالإتقانانظر:

عمّان-عمار،دار2(،4)صالحمدقدوريغانمللدكتور،القرآنعلومفيمحاضراتانظر:

.م3052هـ-ا234،الأولىالطبعة،الأردن
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شبهاكت!آث!هـ!حمولهودمماآنسةالق!أءأتاقيفياتوالتو57

:لشعراءاأ!ثُبِينِعَرَفٍّلِجِسَانٍ*!نذِريِنَأمِنَلتِكُونَقَقبِكَعَكَ*-لأَمينُآأوُّوحُبِهِنَزَل3َاَلعَانَينَ

291-591).

محلالقلبلأن،!ي!هالنبيقلبعلىبالقراَنجبريللنزول!وصفالآياتففي

ينساهفلاوثبتمباشراً)1(،وعياًووعاهمباشراً،تلقياًوتلقاه!ي!بقلبهفوعاه،التلقي

أبداً)2(.

"والمراد:ونصه!هوقَلبِكَعَكَ!الو:تعالىقولهمعنى!اعجيباًكلاماًالألولصيوقال!

الجسد.دونالمدركلأنهعليهالإنزال!وكونإطلاقاته،أحدوهوالروحإما:بالقلب

!ي!هثعقلهكمالإلىللإشارة:قيلعليهبالإنزال!وتخصيصه:المخصوصالعضووإما

..العقلمحلهوالذنىالقلبإلىوصولهفيواسطةتعتبرلمحيث،المنزلىلذلكوفهمه

منهليعلم؟تعالىلكلامهمَنْزِلاًكانحيثوتقدسهلمجي!هقلبهصلاحإلىللإشارةوقيل

الملكصلحومتىوملكها،الأعضاءجميبعرئيسىالقلبفإن"سَيطه،أجزائهسائرحالى

الرعية"صلحت

:معنيانمهوقَقبِكَعَكَ!:معنىفيالألوسيكلامفحاصل

الرو!.-ا

للحفظ.محلٌوكلاهما،المخصوصوالعضو-2

النبيوكانإيَّاها،ويقرئهع!يهالنييعلىالقرآنألفاظيُلقيالسَّلامعليهفجبريل

قواهذلكعندوتنفعل!يووّ،منهالبشركسماعلا،قدسيةإلهيةبقوةويعيهايسمعها!لمجياّله

هـ-141.سنةطبعة،بيروت-الشروقدارV(،)/526)قطبسيد:القرآنظلالفي(1)

.أم099

687(./1)العربلسان2()

.(112-هـ1/12)9المعانيروحتفسير)3(
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)بُرَحَاء)1(لذلكويقاليظهرمااَثارهامنالشريفجسدهعلىيظهرولهذا،البشرية

!ي!هأنهيظنوقدع!ي!،عليهأُغمي)3(أنهالأحايينبعضفييُظَنَّحتى()2(،الوحي

)4()5(.أغفى

إِنَّاسَنُققِى!و:وتعالىسبحانهلقولهمصداقاًشدةالتنزيلمنيعاني!ي!رسولفكان

ذلك:ومن،المحسوسةالوحياَثارعليهفتظهر،،ه:المزملأقَؤلَاثَقِيلأ!عَلتثَ

"كان:قالأنهعنهاللّهرضي)6(الصامتبنعبادةفعن!يِ!ه،وجههملامح-تغيّر

(1

2(

3(

4(

6(

،الكربشدة:وقيل،الحمىشدةهيمد،ثممهملةثمالراءوفتحالموحدةبضمالبرحاء:(

الكربشدةهناوهي،العرق:وقيل،غايتهمنيبلغإذاالهمبيبرحومنهالحر،شدة:وقيل

والنهاية(014)2/""برحمادة،العربلسانوانظر:(476)8/الباريفتح،الوحيثقلمن

.(1/131)""برحمادة،الحديثغريبفي

البخاريرواهالبرحاء.."منيأخذهكانمافأخذهالوحيعليهأنزلإذا"حتىحديثمن(

،8152رقمبعضا،ح/بعضهنالنساءتعديل:باب،الشهادات:كتاب9(،254/)صحيحهفي

،القاذفتوبةوقبولالإفكحديثفي:باب،التوبة:كتاب2(،4912/)صحيحهفيومسلم

0.277رقم/ص!

r/1)5العربلسانينظر:،أفاقثمعليهغُشِيَأي:أغمي( tا).

الباريفتحمقدمة،الوحيحالةيعتريهكانماوهوخفيفاً،نوماًنام:إغفاءةأغفى:يقال(

376(.)3/الحديثغريبفيوالنهاية(،1/513)5العربلسانوانظر:(631)ص

.(112/)91المعانيروحتفسيرانظر:(

الأنصاريعمروبنثعلبةبنقيسبنفهربنأصرمبنقيسبنالصامتبنعبادةهو:(

روى،بالعقبةالنقباءأحدوكانبعدها،كلهاالمشاهدوشهدبدراًشهدالوليد،أبوالخزرجي

وقيل:،للهجرة)34(سنةبالرملةمات،!ييهالنبيعهدفيالقرآنجمعممنوهوكثيراً،النبيعن

أعلاموسير292(،)صالتهذيبوتقريب624(،)3/الإصابةانظر:.للهجرة45()سنة

5(.)2/النبلاء
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")2(.وجههوتربّد)1(لذلككُرِبَالوحيعليهأنزلإذاع!يمّاللّهنبي

اللّهرضيعائشةالمؤمنينأمبذلكأخبرتكما،عليهالإجهادشدةظهورومنها:-

وإنَّعنهُ،فيَفْصِمُالبَرْد،الشَّدِيدِاليَوْمِفيالوَحْيُعليهِيَنْزِلُرَأَيتُهُ"ولَقَدْبقولها:عنها

عَرَقاً")3(.لَيَتفصَّدُجَبِينَهُ

اللّهرضيثابتبنزيدفعن:حيوانأوبشرمنلامسهفيمايؤثرأنهومنها:-

فَخِذهفوَضَعَالسَّكِينَةوغَشِيَتْهُإليهِأُوحِيَإذ!يهالنَّبيّجَنْبإلىلَقاعِد"إنِّي:قالعنه

"فثقلت:روايةوفي(،مِنها")ْأثقَلقَطُّشيئاًوَجَدْتماواللّهفلازيد:قالَ،فَخِذِيعلى

")7(.فخذيترض)6(أنخفتحتىعليَّ

)1(

)2(

)?(

(4)

)0(

(6)

)7(

مسلمصحيحعلىالنوويشرح،البياضتغيروالربد،غبرةوعلتهوتلوّن،تغيرأيتربَّد:

17)العربلسانوينظر:(،11/091و)98(/))5 0 / r).

وحينالبردفيالنبيعرق:باب،الفضائل:كتاب(،1817)4/صحيحهفيمسلمأخرجه

.2334رقم،!/الوحييأتيه

68(.)صتخريجهسبق

سعيدأبوالخزرجيالأنصاريالنجاربنمالكبنلوذانبنالضحاكبنثابتبنزيدهو:

وكانبكر،أبيعهدفيالقرآنجمع،الصحابةعلماءمنوكان،الوحيكاتب،ثابتأبو:وقيل

مات،العلمفيالراسخينمنفهو،والفرائضوالقراءةوالفتوىالقضاءفيبالمدينةرأساًزيد

.(495-295)2/والإصابة2(،22)صالتهذيبتقريبانظر:.للهجرة(4)5سنة

بنزيدحديث:باب،عنهماددّهرضيالأنصارمسند:كتاب(،091)5/مسندهفيأحمدأخرجه

.80172رقم!سًب!رّ،ض!/النبيعنثابت

26(.1و)8/(1/947)الباريفتحتدقها،أي:فخذيترضتكسر،أي:ترض

منالقاعدونيستويلا:بابالتفسير،:كتاب(،1677)4/صحيحهفيالبخاريأخرجه

.4311رقم،ح/ادلّهسبيلفيوالمجاهدونالمؤمنين
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ناقتهعلوهوإليهأوحيإذاكانلمجم!مالنبي"أنعنهااللّهرضيعائشةوعن

ثَقِيلًا!قَؤلَاعَلَتثَ)سَنُفقِى:تعالىاللّهقولوتلت،تتحركظمجِرَانها)1(،وضعت

(.Y)((5،:المزملأ

خكلكلأ

عنقهومدالبعيربركفإذامنحره،إلىالبعيرمذبحمنالعنقمقدم:وقيل،العنقباطن:الجِران(1)

وبركت.مكانهاولزمتأقامتأيجِرانها؟فوضعت،بالأرضجرانهألقى:قيلالأرضعلى

المباركفوريالعُلاأبوالرحيمعبدبنالرحمنعبدبنمحمد:الترمذيجامحشرحالأحوذيتحفة

،ام099هـ-ا014،الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار262(،)6/هـ(:ا353)ت

2(.1/63)الحديثغريبفيوالنهاية(،2578/و)86(/)13العربلسان:وانظر

".يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال(945)2/المستدركفيالحاكمأخرجه2()

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثالثالمطلب

القرآنحِفظعلى!يوّالنبيحرص

السلامعليهجبريلعلىوعرضه

السَّلام،عليهجبريلمنتلقِّيهأثناءالقرآنحِفظعلىحريصاً!ي!النبيكان

خشيةَبالقراءةيتعجّلكانبل،وترديدهإليهالمُلقَىالوحيقراءةكثرةحرصهمنوبَلغَ

إليه،المُلقَىعظمةولإدراكهالوحيأمانةعلىلخوفهإلَّاذلكوما،ينساهأومنهيفلتأن

آياتذلكفيوتعالىسبحانهادلّهفأنزلشدة،التنزيلمنيعالج!ي!كانذلكومع

فيالعجلةعنبعيداً،والسّلامالصلاةعليهمجبريلمنالقرآنأخذفيهايُعلِّمهبيّنات

.ينساهلنوأنهبحفظهوُيطمئنهتلقِّيه،

زِذفِىرَّبِّوَقُلوَخيُهُوإِلضثَيُقضَعأَن!لِمِنبِآلقُرءَانِلَقة!مَلوَلَا):تعالىقال

انَهُووَقُزوتَجعَهُعَلَتنَاإِت3تبِهِلِتَعحَلَلِسَانَكَءبِهِلَاتُحَزِك!الو:وجلعزَّل!وقا،،411:طهأ!عِاتًا

.،6:عللأا1!هوتَنسَئَفَلَاسَنُقرِئُكَ)('6:مةلقيااأ!هونَهُوبمَبَإِنَّعَلئنَاثُمَّانَهُ،-*قُزتبَغفَاقَرَآنَهُافَ!ذَ-*

قَالَ:(61:القيامةأ!هوبِهِتلِتَعلَلِسَانَكَبِهِءلَاتُحَزِك!و:تعالىقوله!عباسابنوعن

الكبير)1(:المعجمأوفي،شَفَتَيْهِيحرِّكُوَكَانَشِدةالتَّنْزِيلِمِنْيُعَالِجُ!لمجي!ادلّهرسول"كَانَ

السننوفي-شدة"ذلكمنيعالجكانوشفتيهبلسانهتلقاهالقرآنعليهنزل"إذا

.(11/584)الكبيرالمعجم(1)
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بِهِء)لَاتُحَزِك:وجلَّعزَّادلّهفَأَنْزَلَ"،،منهيفلتأنمخافةلسانهيحرك"كان)1(ةالكبرى

وألْصت،لهفاستمع:قال!،،1-617:القيامةأمهوانَهُووَقُؤوتَجعَهُعَلَتنَاإِنَ-*بِهِءصقَعبلَلِسَانَكَ

ذلكبعد!لمج!اللّهرسولفكانتقرأهأنعليناإنثم،،91:القيامةأ!هولمجانَهُوعَدئنَاإِنَّئُمً)

1"وفي،قرأهكما!ي!النبيقرأهالسَّلامعليهجبريلانطلقفإذااسْتَمَعَجبريلأتاهإذا

اللّهرسولفانشرحسعد)3(:ابنرواية"وفي!ي!((،اللّهرسولفاستراحالكبير)2(:المعجم

ع!(((")4(.

كيفيةفي!صلرسولهوجلعزادلّهمنتعليم"هذا:الآياتتلكفيكثيرابنقالى

ادلّهفأمرهقراءتهفيالملكويسابق،أخذهإلىيبادركانفإنهالملكمنالوحيتلقيه

وأنصدرهفييجمعهأنلهاللّهوتكفَّللهيستمعأنبالوحيالملكجاءهإذاوجلعز

الأولىفالحالة،ويوضحهويفسرهلهيبينهوأنإليهألقاهالذيالوجهعلىلأدائهييسره

)لَا:تعالىقالولهذا،معناهوإيضاحتفسيرهوالثالثة،تلاوتهوالثانية،صدرهفيجمعه

.(")ْ..!هوتبِهِقَعحَلَلِسَانَكَءبِهِتُحَرِّك

بِآقرءَانِوَلَا!قبَئآلحَقُّأئمَلُثاَدلَّهُفَنَعَلى!و:تعالىقولهفيالزنحشريوقال

سبيلعلىقالوإنزالهالقراَنذكر"لما،:411:أطهوَخيُهُومهوإِلحثَيُقفَعأَنقَتلِمِن

5(.30)6/للبيهقي،الكبرىالسنن(1)

.(11/584)الكبيرالمعجم2()

.(1/891)الكبرىالطبقات)3(

إلىالوحيبدءكانكيفباب:،الوحيبدء:كتاب6(،)1/صحيحهفيالبخاريأخرجه4()

،الصلاة:كتاب33(،1/0)مسلموصحيح?(Yvn)6/وكذلك،4رقملمجييه،ح/اللّهرسول

.844رقم،ح/للقراءةالاستماع:باب

.(4554/و)WIA-671)3/كثيرابنتفسير)5(
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يسمعكريثماعليهفتأنَّ،القرآنمنإليكيوحىماجبريللقنكوإذاالاستطراد:

ونحوه،لقراءتهمساوقةًقراءتكتكنولاذلكبعدبالتحفّظعليهأقبلثم،ويفهمك

.(1)"611:مةالقياأ!بِهِءصلًعْجَلَلِسَانَكَءبِهِلَاتُحَزِك):تعالىقوله

تراسله،ولافيه،لهمصغياً"فكن:أي18(؟:القيامةأانَهُ،!قُؤ)فَاَئغفيوقال

")2(.تحفيظهضمانفيفنحن؟محفوظغيريبقىلاأنهنفسكوطمئن

فاستمرَّذلك،علىوطمأنهبحفظهلهادلّهتكفّلأنبعد!يمّالنبيقلبفانشرح

بعدوترديدهوقراءته،السلامعليهجبريلمنأخذهأثناءوالإنصاتالاستماععل

اددّهوعنايةكاملاًحفظهفأكمل،جبريلعنحرفاًحرفاًالقرآنتلقَّىأنإلى،انصرافه

فلا،القراءةنلهمكبأنقارئاً"سنجعلكأي6،؟:الأعلى1!فَلَاتَنممَئ)سَنُفرِئُكَ،تلازمه

")3(.تقرؤهماتنسى

منرمضانشهرفي!شًم!مالنبيعلىينزلالسَّلامعليهجبريلكانذلككلومع

النبيعليهويقرألمجبالقرآنالنبيعلىفيقرأ،القرآنمنعليهنزلمافيدارسه،سنةكل

،واستظهارهالقرآنلحفظوتأكيدٍتثبيتٍزيادةمن)4(:كثيرةوفوائدحكمذلكوفيع!يمّ،

لمجماللّهرَسُولُ"كانَ:قالَعَبّاسٍابْنِفعنِبقي،ومامنهنسخوماومعانيهأحكامهومعرفة

كُلِّفييَلقاهُوكَانَجِبْريلُ،يَلقاهُحينَرمضانَفييَكُونُماأَجْوَدَوكَانَالنَّاسِ،أجوَدَ

(.0R)3/الكشافتفسير(1)

.(4/266)السابقالمصدر(2)

52(.2)4/القديرفتحتفسير)3(

ءش!ر:والنبيالسلامعليهجبريلبينرمضانفيالقرآنعرضحِكَمفياللّهرحمهحجرابنقال)4(

فكاننسخ،ماورفعمنهينسخلمماتبقيةوالأخرى،تعاهدهإحداهما:حكمتانذلك"وفي

.(5)9/الباريفتحوأحكاماً".وعرضاًوتفصيلاًجملةًلإنزالهظرفاًرمضان
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")1(.المُرْسَلةِالرِّيحِمِنَبِالجيرِأَجوَدُءسَيمّاللّهفلرَسولُالقرآنَفيُدَارِسُهُ،رَمَضانَمِنْلَيْلةٍ

منهماكلًّاأنتفيد!يووالنبيالسَّلامعليهجبريلبينالقرآنمدارسةفطريقة

(القرآن!يهاللّهرسوليَعرِض)3(عليه"أبأن:روايةففيالآخر)2(،علىيعرضكان

،")4(.جبريل:أي!سًي!مّ؟النبيعلىالقرآنأوَيعرِض:أخرىروايةوفي

يقرأتارةكانمنهماكُلًّاكأنَّ،الجانبينمنمفاعلة"والمعارضةحجر:ابنقال

(.")ْيستمعوالآخر

واستماعمرةهذابقراءةتكون"والمعارضة:تعالىاللّه)6(رحمهالكوثريوقال

")7(.المشاركةلمِعنىتحقيقًاهذا،واستماعذاكقراءةثمذاك،

)?(

)2(

)3(

(4)

(6)

)7(

ادلّهرسولإلىالوحىبدءكانكيف:باب،الوحيبدء:كتاب6(،/1)صحيحهفيالبخاريرواه

!شًيِكالنبيكانباب:،الفضائل:كتاب)4/3018(،صحيحهفيومسلم6،رقمح/لمجه،

.8523رقم،ح/المُرْسَلَةِالريحمنبالخيرالنَّاسِأَجْوَدَ

.(44)9/الباريفتحانظر:

.إياهأقرأهمايستعرضهوالمراديقرأ،:أيالراء،وسكونالعينبفتحوهوالعَرْضمن:يعرض

.(43)9/الباريفتح

علىالقرأنيعرضجبريلكان:باب،القرآنفضائل:كتاب(،1191)4/البخاريصحيح

.2174رقموخ/،1147رقمع!ي!مّ،!/النبي

.(43)9/الباريفتح

سنةبالأستانةمولده،الأصلجركسيحنفيفقيه،الكوثريعليبنالحسنبنزاهدمحمدهو:

،والرجالوالحديثالفقهكتبعلىكثيرةتعليقاتولهوالسير،بالأدباشتغاللههـ(،أ2)19

الأعلام:فيترجمتهانظرهـ(،ا371)سنةبمصرتوفي،كثيرةظيفولهاللغاتمنبكثيرعارف

.(01/4)المؤلفينومعجم(921)6/

،(401)صهـ(:أ371)تالكوثريحسنبنزاهدمحمدالشيخالعلامة:الكوثريمقالات

.م4991هـ-أ414،القاهرة-للتراثالأزهريةالمكتبة:الناشر
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تسمىماوهيالسَّلام،عليهجبريلمعلهمعارضةآخرإلىءلمجي!النبيأشاروقد

وإنهمرةسنةكلبالقرآنيعارضنيكانجبريل))أن!ي!:فقال)1(،الأخيرةبالعَرْضة

المعارضةمنالقراَنمننزل!ماجميعيدارسهكان:أي0")2(؟.مرتينالعامبهعارضنيقد

)3(.المقابلة

فعَرَضَمَرّةً،عامٍكُلَّالقُرْاَنَ"لمجباّلهالنَّبيِّعلىيَعْرِضُ"كانَ:قالَهُرَيرةَأبيوعن

")4(.فيهِقُبِضَالذيالعَامِفيمَرَّتَيْنِعليهِ

أَسَرَّإنّهُ:قالتْعنها،اللّهرضيفاطمةَأنَّ!النبيوفاةحديثفيعائشةَوعن

عارَضَنيوإِنّهُ،مَرّةًعَامٍكُلِّيابِالقُراَنِيُعارِضُنيكانَالسَّلامعليهجِبْرِيلَ"إنَّ:فقالَإليَّ

(.")ْ..أجَليحَضَرَقدإلَّاأُرَاهُولا،مَرَّتَيْنِالعَامَبِهِ

توضيح:

حديثمن"،...مَرّةًعامٍكُلَّالقُرْآنَع!ي!النَّبيِّعلىيَعْرِضُ"كانَ:قولهإلىإشارة

!لمججمالنبيعرضمنوهيكاملاً،الكريمالقرآنعرضفيهاتمَّالتيوهي:الأخيرةالعرضة())

.(44)9/الباريفتحانظر:.جبريلعلالقرآن

الناسيديبينناجىمن:باب،الاستئذان:كتاب2317(،)5/صحيحهفيالبخاريأخرجه2()

.2895رقم.خ/..صاحبهبسريخبرلمومن

2(.21)3/الحديثغريبفيالنهاية)3(

يعرضجبريلكان:باب،القرآنفضائل:كتاب191(،1/)4صحيحهفيالبخاريأخرجه)4(

.8994رقمص!،خ/النبيعلىالقرآن

/)1326صحيحهفيالبخاريأخرجه)5( r،)الإسلامفيالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتاب،

فضائلباب:،الصحابةفضائل:كتاب5091(،)4/صحيحهفيومسلم3426،ح/رقم

.0542رقم،ح/والسَّلامالصَّلاةعليهماالنَّبيبنتفاطمة
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عامٍكُلِّفيبِالقُرآنِيُعَارِضُنِيكَانَالسَّلامعليهجِبْريلَ"إنّ:قولهوكذا،هريرةأبي

اكتملوإنمابعد.نزولهيكتمللمالقراَنأنعاىيدلّفهو،فاطمةحديثمن..."مَرّةً

فيه.قبضالذيالعامفي!ي!،النبيعاىالأخيرةالعرضةفيكاملاًنزوله

وعرضه،مرةعامكلفيرمضانشهرفيجبريلعلىيعرضه"وكان:شامةأبوقال!

!يطالدّهرسولعلىالسَّلامعليهجبريليعرضكانوكذلك،مرتينوفاتهعامعليه

")1(.مرتينوفاتهعامعليهوعرض،مرةعامكل

أربعوفاتهسنةوفي،مرتينسنةكلفيبينهماالقراءة"فتكون:الكوثريوقالى

بالرفيقلحوقهزمنقربَالأخيرةالسنةفيالمعارضةتكريرمنع!ياّلهالنبيفتفرَّس،مرات

")2(.عرضةآخرعليهمالقراَنفعرض،عنهماللّهرضيالصحابةفجمعالأعلى

عنجاءماعنهماللّهرضيأصحابهعلىالعرضةهذهإثباتعلىيدلومما

.ء")3(
:فيقولونعرضات،!الدّهرسولعاىالقراَن"عُرِض:قالعنهاددّهرصيسمره

")4(.الأخيرةالعرضةهيهذهقراءتناإن

كما،كتابهبحفظاددّهوعدوتحقق(،كاملاً)ْالكريمالقرآننصتوثيقتمَّوبهذا

.(1/571)القراَنعلومفيالإتقانوانظر:33(،)صالوجيزالمرشد(1)

.(451)صالكوثريمقالات2()

مات،أحاديثلهمشهورصحابيالأنصار،حليفالفزاريهلالبنجندببنسمرةهو:()3

2(.56)صالتهذيبتقريبانظر:.وخمسينثمانسنةبالبصرة

البخاريشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكموقال25(،0)2/الصحيحينعلىالمستدرك4()

".حسن"وإسناده(،44)9/الفتحفيحجرابنوقال"،يخرجاهولممسلمشرطعلىوبعضهبعضه

مرّكما-الكريمالقرآننزولمنبدءاً،عديدةبخطواتمرَّكيّيهالرسولعهدفيالقرآنيالنصتوثيق(5)

بأسولا،جبريلمعكاملاًالكريمالقراَنبعرضوانتهاءً-البابهذامنالأولالفصلفيمعنا

:الخطواتهذهتسلسلأذكرأن
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.(9:الحجرأ!ولَه،لَجَفِظوناَلذِّكرَوَإنَانَرلناإِنَّانَخنُ!الو:وتعالىسبحانهقال

:نقولذلكوخلاصة

طريقين:منالقرآنروايةجاءت

التواترحد-المشافهة-الطريقةبهذهالتناقلمدىبلغوقد:والحفظ،المشافهة

القرآنااهوالكريمللقرآناسمأشهرلأنوذلك؟توقيفيةطريقةوهي..القرآني

(.)قراءةبالمشافهةمتناقلاًالقرآنيكونأنهوالاسملهذاالفعليوالمقتضى

القرآنتعليمفياتُّبعَالذيالمنهجهو(والحفظ)المشافهةوالعرضفالتلقيوعليه

اتباعهفيوما،صلاحيةمنالمنهجلهذامالنايظهروبذلك،واستظهارهوحفظهالكريم

الحاضر.وقتنافيوحفظهالكريمالقراَنأخذفيونتائجثمارمن

فيوتثبيتهحفظهعلىالمفرقالنزولهذاساعدوقدمفرقاَ،مُنجَّماًالكريمالقرآننزولاولاً:

الصدور.

.النزولحينكتابتهثانياً:

ذلك.علىوالتنافسعنهمالدّهرضيالصحابةلدنمنوتلاوتهالكريمالقرآنحفظثالثاً:

المبحث)انظر.للتعليم-شًي!دالنبيعلىالقرآنمنحفظهمعنهماللّهرضيالصحابةعرضرابعاً:

(.الفصلهذامنالثاني

.رمضانشهرفيعامكللمجرِوّالنبييعارضكانجبريلأن:خامسأ

مختارأحمدالدكتورإعداد:القرآنيةالقراءاتمعجم:وشرحبتفصيلهذافيالحديثتناولوقد

الأولى،الطبعة،الكويتجامعةمطبوعات7(،-11/)مكرمسالمالعالعبدوالدكتورعمر

الدراساتفيوأثرهاالقرآنيةالقراءات:فيمنه،مختصرةوبصورةأم،839أهـ-4."1سنة

سنة،الثالثةالطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة9(،)صمكرمسالمالعالعبدللدكتور:النحوية

.اماهـ-417699
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تلقطوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

الثانيالمبحث

لأمته"!ي!النبيتعليمهيئة

81

وتلقيهالكريمالقرآنعنهمالدّهرضيالصحابةتعليمعنالمبحثهذافيالحديث

أخذفيتُتّبعالتيوالطرقوالإقراء،القراءةفيالمتبعةالسنَّةومعرفة!شَيو،النبيلدنمن

مطلبين:فيالموضوعهذادراسةتتمُّلِذا،ومدارستهالقرآن

الكريمالقراَنأخذعنهماللّهرضيأصحابهلمجيمّالنبيتعليم:الأولالمطلب

وتلقيه.

.وأخذهالكريمالقرآنتلقيطرائق:الثانيالمطلب
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ثحمب!تصحول!أث!ىوصاآنيةالؤالكرأءأتفيالتوأتو82

الأولالمطلب

عنهماللّهرضيأصحابه!ي!النبيتعليم

وتلقيهالكريمالقرآنأخذ

عليهجبريلمنوسماعاًمشافهةًالكريمالقرآنتلقىع!يطالرسولأنعلمنا

يقومجم!ياّلهكانذلكوأثناء-بنامرّكما-عرضاتهجميعفيعليهعرضهبعدالسَّلام،

بِهِءكملِانذِاَلقُرْءَانُهَذَاإِلَىَّ!ووَأُوحِىَ:تعالىلقولهامتثالاً،عنهماللّهرضيلأصحابهبتبليغه

إِنوَرَّبِّكَمِنإِلَيتثَأُنزِلَمَآبَلغاَلرَّسُولُ)يأَيها:وجلّعزَّوقوله91،1:الأنعام1!هوبَلغًوَمَن

لَزلوَباِلحَقِّأَنزَتتَهُ!ووَبِآلحَقِّ:جلالهجلَّوقوله67،،:المائدةأ!ورِسَالتًهبَفَضتَلمحالَزتَقعَل

!هونَنزِيلاوَنَزَّتتَهُمُكثٍعَكَاَلنَّاسِبمَلَىلِنَقرَأَهفَرَقنَةُ*-وَقُرءانًاوَنَذِيَرَامُبَثِّرًاإِلَّاأَزسَلتَكَوَقَآ

وَثيَابَكَ!فكًبزوَرَئكاَلمحدَّثِرُفيتُزفَائذِز!لايّهُهَا!و:وتعالىسبحانهوقوله(،51-5016الإسراء:1

...وغيرها.(ه-أ:ثرلمداأمهولرخزَفآقبموَاَفَطَؤح!

منقراءتهويتلقّونالكريمالقرآنيتعلمونعنهماللّهرضيالصحابةفبدأ

وُيعلِّمَهم،الكريمالقرآنألفاظيقرئهم"لمج!وكانوسماعاً،مشافهةً!اللّهرسول

منأساسٍعلىوجلّ،عزَّالعالمينربعنالسَّلامعليهجبريلمنتعلمهاكماإيَّاها

والنقل.والرواية،والعرضوالتلقي،الضبط

للتشهيهنالكمدخلولا،الكريمالقرآنقراءاتترجعالأساسهذاوعل

!وّاللّهرسولعنوالنقلوالروايةالسماعهوالقراءاتمرجعوإنما،القراءةفيوالرأي

!ياّله.الرسول!منالقرآنألفاظأخذفيالصحابةفعلهماوهذا
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تلقيه"!هيثاتيع(الكرألمحق!!آنأي!نشص
83

عَشْرَع!ي!اللّهرَسُولِمِنْنَتَعَلَّمُ"كُنَّا:قَالَعنه،اللّهرضيمَسْعُودٍابْنِفعن

العملِ")1(،مِنالعشرِهذفيأنزِلمانتعَلَّمَحتىبعْدهُنَّالتِيالعشرنعلمُفما،اَيَاتٍ

تعلّمفيالنبويالمنهج"هوبلْ،عنهماددّهرضيالصحابةتعليمعلواضحدليلوهذا

كلهنصهبحفظيعجلوالمولذلكمعاً،والعملالعلمَالمتعلميتلقىأن،وتعليمهالقرآن

فيالصحابةبعضأبطأوربماقليلاً،قليلاًتلقوهبل،عملمنفيهومابمعانيهبصردون

")2(.ذلكبسببالقرآنسائرحفظ

الكريمالقراَنتلقيفيالقويمالمنهجهذاإلىعنهماددّهرضيالصحابةعمدفلذلك

بذلك:تشهدنماذجوهذهجم!ج!،منهوتعليمه

تلقيتإنيالمؤمنينأمير"يالعمر:قالأُبيّاً)3(أنعنهاللّهرضيعباسابنعن

")4(.رطبوهوالسَّلامعليهجبريلمنيتلقاهممنأو،تلقاهممنالقرآن

كَماالتَّشهُّدَيُعَلِّمُنا!ي!اللّهرسولُ"كانَقالَ:عنهاللّهرضيعَبَّاسٍابْنِوعَنْ

(.")ْالقُراَنِمِنالسُّورةَيُعَلِّمُنا

(1)

)2(

)3(

;f)

)5(

وضبطحققه456(،)2/جعفرأبوالطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدالآثار:مشكلشرح

الأولى،الطبعة،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيب:عليهوعلق،أحاديثهوخرّجنصه،

.أمأهـ-415499

3(.0)صالمجودينومناهجالقراءسنن

الطفيلوأبوالمنذرأبوالأنصاريالنجاربنمعاويةبنزيدبنعبيدبنقيسبنكعببنأُبَيّهو:

أهـ9سنةتوفيكلها،المشاهدشهد،الإطلاقعلىالأمةهذهوأقرأ،بالاستحقاقالقراءسيد

3(.1/1)النهايةوغاية27(،/1)الإصابة:انظرهـ.02سنة:وقيل

(245)2/المستدركفيوالحاكم15،21.رقمح/1(،17)5/مسندهفيأحمدالإمامرواه

".يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:عقبهوقال

.304رقم،ح/الصلاةفيالتشهد:باب،الصلاة:كتاب.(1/203)صحيحهفيمسلمأخرجه
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ع!يمّاللّهرَسُولِفيمِنْأخَذْتُلَقَدْ"واللّه:عنهاللّهرضيمسعودبناللّهعبدوقال

")1(.سُورةًوسَبْعينَبِضعاً

يكتبلاكانمسعودابنإن:كعببنلأبيقلت:قال)2(حبيشبنزِرّوعن

السَّلامعليهجبريلأنأخبرنيلمجيماللّهرسولأنأشهد:فقال؟مصحفهفيالمعوذتين

مانقولفنحنفقلتها،الناسبربأعوذقل:فقالفقلتها،الفلقبربأعوذقل:لهقال

لمجيمّ)3(.النبيقال

لناإن!أخييا:لهقالعنهاللّهرضيمسعودابنعن)4(عمرانأبيزاذانعن

أخذتها:اللّهعبدليفقالى،سورةسبعينمنهفتعلمتمجلسهفيإليهفأقبلتفائتنامجلساً

(.وجلّ)ْعزَّالعالمينربِّعندمنالسَّلامعليهجبريلبهانزل!يماللّهرسولفِيمن

فقلت:،أُجِبْهُفلم!سَم!مّالنَّبيُّفدعانيأصلي"كنت:قالالْمُعَلَّى)6(بنسعيدأببعن

)1(

)2(

)3(

(4)

)6(

أصحابمنالقراء:باب،القرآنفضائل:كتاب(،1291)4/صحيحهفيالبخاريأخرجه

:باب،الصحابةفضائل:كتاب(،1291)4/صحيحهفيومسلم،4471رقممج!مروّ،ح/النبي

.6242رقمعنهما،ح/اللّهرضيوأمهمسعودبناللّهعبدفضائلمن

مات،مخضرمجليلثقة،مريمأبوالكوفيالأسديحُبيشبنالراءوتشديدأولهبكسرزِرّهو:

وغاية21(،)صهالتهذيبتقريبانظر:.وعشرينوسبعمئةابنوهووثمانيناثنتينسنة

2(.1/49)النهاية

.42212برقم(،921)5/مسندهفيأحمدالإمامرواه

من،شيعةوفيه،يرسلصدوقأيضاَ،اللّهعبدأباويكنىالبزازالكنديعمرانأبوزاذانهو:

2(.13)صالتهذيبتقريب:انظر.وثمانيناثنتينسنةمات،الثانيةالطبقة

.(vv/9)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

ابن:ويقال!الحارث:وقيلأوس،بنرافعاسمه:يقال،المدنيالأنصاريالمعلىبنسعيدأبوهو:

6(.44)صالتهذيبتقريبانظر:.وسبعينثلاثسنةمات،صحابينفيع
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لِمَادَعَاكتُمإِذَاوَصللرَّسُولِلِلَّهِ)آشعَجِيبُوأاللّهيقلألم:قال،أصليكنتإنياللّهرسوليا

تخرجأنقبلالقرآنفيسورةأعظمأعلمكألا:قالثم24،،:الأنفال1!ئحيِي!ئم

لأعلمنك:قلتإنكاللّهرسوليا:قلتنخرجأنأردنافلمابيديفأخذالمسجد،من

السبعهي2،،:الفاتحةأ!اتْعَايتَلَضطَّهِ)آلحَضدُ:لر،القرآنمنسورةأعنلم

أوتيته")1(.الذيالعظيموالقرآنالمثاني

اللّهعبدعليهفأخذها-الهاء-مفتوحة)طه!اللّهعبدعلىرجلٌقرأ:قالزِرّوعن

هكذا:اللّهعبدفقال،مفتوحةيعنيإنما:الرجللهفقال،-الهاء)2(-مكسورة)طه!

واللّه:اللّهعبدفقال:لفظوفيالسَّلام،عليهجبريلأنزلهاوهكذا!ي!اللّهرسولقرأها

!شَيوّ)3(.اللّهرسولعلمنيهالهكذا

عنهماللّهرضيصحابتهوهم!رِرّ،اللّهرسولفممنالقرآنتلقىممننماذجهذه

"هكذا:يقولمنومنهم"،تلقاهممنالقراَن"تلقيت:يقولمنفمنهمرأينا،كما

1(

2(

3(

الفاتحة،سورةفضل:باب،القرآنفضائل:كتاب(،1391)4/صحيحهفيالبخاريأخرجه(

.(44017/و)(46231/)البخاريصحيح:كذلكوانظر،2624رقمح/

)كثيراً(الياءنحووبالألفالكسرةنحوبالفتحةتنحوأنوهي:الإمالةهنا:بالكسرةالقصد(

وهو)وقليلا،أيضاً.الكسر:لهقيلوربما،البطح:لهويقال،الإضجاع:لهويقال،المحضوهو

إلىأيضاًتنقسمالاعتباربهذافهيبين،وبين،والتلطيف،أيضاًالتقليل:لهويقال،اللفظينبين

النشرانظر:.العربلغةفيجارالقراءةفيجائزوكلاهما،متوسطةوإمالة،شديدةإمالة:قسمين

الجزريبابنالشهيرالدمشقيمحمدبنمحمدبنمحمدالخيرأبيللحافظالعشر:القراءاتفي

.3)ت / )Y: LAfl)،دارطبعة،الضبَّاعمحمدعليالأستاذومراجعتهتصحيحهعلىأشرف

الطبح.بلدوذكرتاريخدونالفكر،

الإسنادصحيححديث"هذا:وقال،(YIA)2/الصحيحينعلىالمستدركفيالحاكمأخرجه(

".يخرجاهولم
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Alشعبهفهاتس!أترهـحولهوماآنجةالقرالقراءاكأفيالتواتو

ذلك،وغير!ر((،اللّهرسولفِيمن"أخذتها:يقولمنومنهم"!ي!((،اللّهرسولعلمنيها

وتلقيهالقرآنأخذهمعلعنهمادلّهرضيالصحابةحرصعلىتدلُّإنماالألفاظوهذه

عزَّالعالمينربعنالسَّلامعليهجبريلعن!ادلّهرسول!فممنأي؟مصدرهمن

وجل.

دخللاوجلّ،عزَّاللّهعندمنمنزلة،توقيفيّةالقرآنقراءةأنعلتدلُّوكذلك

المجودينالحُفَّاظالمشايخأفواهمنبالتلقِّيتؤخذمتَّبعة،سنةالقراءةوأنفيها،للاجتهاد

متابعةدونالمصحفمنالحفظلأن؟المصحفمنالقراءةطريقعنتؤخذولا،المتقنين

فيالأصلهوالمشايخأفواهمنفالأخذالأخطاء،منلكثيرعرضةمتقنحافظشيخ

فيولناليمرأ،مطبوعاًينزلولمليتَلقَّى،ملفوظًانزلوالقرآن،وحفظهالقرآنتلقي

الصحابةأكَّدولذلكالسَّلام،عليهجبريلعنالقرآنتلقِّيهفي)1(حسنةأسوةادلّهرسول

القرآنقراءةأنعلىالتأكيدكلبعدهممنتعالىادلّهرحمهموالتابعون،عنهمادلّهرضي

ذلك:علىالأدلةومن،الأولعنالآخريأخذها،متبعةسنةوتلقيه

")2(.سنة"القراءة:قال،عنهادلّهرضيثابتبنزيدعن

كمافاقرؤوهسنَّةٌ"القراءة:قال-أيضاً-عنهادلّهرضيثابتبنزيدوعن

")3(.تجدونه

.(12:لأحزابا1هههأشُؤخَسَنَةاَدلَّهِرَسُولِفِىلَكُتملَّقَذكاَنَ):تعالىقولهإلىإشارة(1)

)2/548(،الإيمانشعبوفي8038،رقم385(،ح/)2/الكبرىالسننفيالبيهقيرواه)2(

،(511)2/الزوائدمجمعفيوالهيثمي،5485رقم(،ح/133)5/الكبيرالمعجمفيوالطبراني

بنالعباسبنموسىبنأحمدبكرأبو،والتابعينالصحابةمنغيرهوعنعنهبأسانيدورواه

شوقيالدكتور:تحمَيى94َ(،)صالقراءاتفيالسبعةكتابهفيهـ(324)تالبغداديمجاهد

هـ.0041سنة،الثانيةالطبعة،القاهرة-المعارفدار،ضيف

.(55)صالقراءاتفيالسبعةكتابهفيمجاهدابنعنهبسندهرواه)3(
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AV

أبيبنعليلناقال:قالمسعودبناللّهعبدعن،حبيشبنزرعنعاصموعن

")1(.عُلِّمتمكماالقرآنتقرؤواأنيأمركماللّهرسول"إن:عنهاللّهرضيطالب

")3(.الأولعنالاَخريأخذهاسنة"القراءة:المنكدر)2(قالبنمحمدوعن

")4(.أولوكمقرأكمافاقرؤواسنة"القراءة:قال!،عنهاللّهرضيالشعبيعامروعن

كمافاقرؤوه،السننمنسنةالقراَنقراءة"إنما:قال(،الزبير)ْبنعروةوعن

")6(.علمتموه

)?(

(2)

(3)

)4(

(6)

832،رقم،ح/عنهادلّهرضيطالبأبببنعليمسند(،1/501)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

حاتملأبي:بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح746،رقم2(،ح/1)3/صحيحهفيحبانوابن

مؤسسةالأرنؤوط،شعيب:تحقيقهـ(،354)تالبستيالتميميأحمدبنحبَّانبنمحمد

بنعمروبنأحمدبكرأبووأخرجهم،1هـ399ا414سنة،الثانيةالطبعة،بيروت-الرسالة

الرحمنمحفوظالدكتورتحقيق،94fرقم99(،ح/)2/مسندهفِىهـ(292)تالبزارالخالقعبد

سنة،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،والحكمالعلوممكتبة-القرآنعلوممؤسسةادلّه،زين

الموطأفيلماالتمهيدفيهـ(463)تالنمريادلّهعبدبنيوسفالبر:عبدابنورواههـ،أ904

،البكريالكبيرعبدومحمدالعلويأحمدبنمصطفى:تحقيق592(،)8/والأسانيدالمعانيمن

جريرابنوأخرجههـ.أ387سنةطبعة،المغرب-الإسلاميةوالشؤونالأوقافعموموزارة

.(47)صالقراءاتفيالسبعةكتابهفيمجاهدابنعنهبسندورواه2(،1/6)تفسيرهفيالطبري

ثلاثينسنةمات،فاضلثقة،المدنيالتيميبالتصغيرالهديربنادلّهعبدبنالمنكدربنمحمدهو:

.(805)صالتهذيبتقريب:انظربعدها،أوومئة

5(..)صالقراءاتفيالسبعةكمَابهفيمجاهدابنعنهبسندرواه

5(.ا)صالقراءاتفيالسبعةكتابهفيمجاهدابنعنهبسندرواه

سنةماتمشهور،فقيهثقة،المدنيادلّهعبدأبوالأسديخويلدبنالعوامبنالزبيربنعروةهو:

938(.)صالتهذيبتقريب:انظر.عثمانخلافةأوائلفيومولده،الصحيحعلىوتسعينأربع

5(.2)صالقراءاتفيالسبعةكتابهفيمجاهدابنعنهبسندرواه
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متبعة،سنةوأنها،توقيفيةالقراَنقراءةأنعلىالدلالةواضحةالنصوصفهذه

)1(،لمجيمّمحمدالبشريةمعلممنالمتلقاةالتوقيفيةالكيفيةبهذهإلَّاأحديقرأأنيجوزفلا

عن!يماللّهرسولتلقيفي"والحكمة:بقولهتعالىاللّهرحمه)2(الصاويقررهماوهذا

أفواهمنبالتلقيمأمورونفهم،لأمتهمتَّبعةسنةيكونأنهظاهرةالسَّلامعليهجبريل

آخر")3(.سرلهالتلقيبلالسطور،منالقراَنأوالعلمأخذمنيُفْلِحولا،المشايخ

بينهم،فيماوتعليمهالكريمالقرآنبتلقيعنهماللّهرضيأصحابه!يمالنبيأمرثم

،-بهفبدأ-عبدأمابنمن:أربعةمنالقرآن"خذوا:لهمفقاللمجب،منهالأخذمع

(.)4(")ْحذيفةأبيمولىوسالم،كعببنوأبي،جبلبنومعاذ

(2)

)3(

(4)

)5(

.(131)صالمجودينومناهجالقراءبسننقارن

إلىنسبته،مالكيفقيهأهـ(:124-ا)175بالصاويالشهير،الخلوتيمحمدبنأحمدهو:

الجلالينتفسيرعلىالصاويحاشية:له،المنورةبالمدينةتوفيبمصر،الغربيةإقليمفيالحجر(ء)'

.(1/642)علاملأا:انظر،وغيرها

8(،0)3/السيوطيالدينوجلالالمحليالدينجلال:الصاويحاشيةوبهامشهالجلالينتفسير

اهـ-414طبعة،بيروت-الفكردار،جميلمحمدصدقي:تصحيحهعلىوأشرفلهقدَّم

Wrام.

السابقينأحد،القارئالحافظشمس،عبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأببمولىسالمهو:

سنةاليمامةيومقتل،حذيفةأبوتولاهثم،الأنصاريةيعاربنتثبيتةمولىوهو،البدرينالأولين

النبلاءأعلاموسير85(،)3/الكبرىالطبقاتانظر:بكر.أبيعهدفيوكان،عشرةاثنتي

(1/,q -oty-3/الإصابة(3o.)

من:باب،عنهماددّهرضيالصحابةفضائل:كتاب(،1385)3/صحيحهفيالبخاريأخرجه

الصحابةفضائل:كتاب(،اq)3)4/صحيحهفيومسلمعنه،اددّهرضيكعببنأببمناقب

.4642رقمعنهما،ح/اددّهرضيوأمهمسعودبناددّهعبدفضائلمن:باب،عنهماددّهرضي
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مشروعيّةعلى"يدلُّوإنما،والتخصيصالحصرسبيلعلىليسىالحديثوهذا

عنيُؤخذلاالقرآنفهذا،منهموالتلقِّيعنهمللأخذالقراَنأهلمنالضابطينتَحرِّي

أحد.كل

منأتدري،المقرئينأفواهمنبالتلقّيتُؤخذالقراَنقراءةأنعلىذلكقبلويدلُّ

عنهم،اللّهرضيالصحابةخاطب(؟أربعةمنالقراَن)خذوا:بقوله!سَيمّالنبيخاطب

أمرهمبلفصاحتهمإلىيَكِلْهُمْلمذلكوبم،الأمةأفصحهمبلفصحاء،عربٌوهم

")1(.توقيفيَّةمخصوصةهيئةلهاالقرآنقراءةلأنإلاذاكوما،بالتلقِّي

الكريم:القرآنالصحابةحفظ

!يمادلّهرسولمنوتلقِّيهالكريمالقراَنتعلّمفيعنهمادلّهرضيالصحابةاستمرَّ

فيعليهمدخلولاحذفاً،ولاإثباتاًولاسكوناًولاحركةمنهيهملوالمحرفاً"حرفاً

منومنهمأكثرهحفظمنومنهمكلهحفظهمنمنهموكانوهْم،ولاشكمنهشيء

،ويتسابقون،يتفاوتونذلكفيوهمكليرِرّ(()2(،النبيزمنفيذلككلبعضهحفظ

.،62:المطففينأ!اتمُنَتَفِسُونَفَقيَتَنَافسَلِكَذَ)وَفِى،ويتنافسون

يحفظهاكانمنهقطعةوكل،أصحابهمنجماعةحياتهفي"وحفظه:شامةأبوقال!

توسعةأحرفىسبعةعلىقراءتهلهمورخّصالتواتر،حدبالغونأقلهم،كثيرةجماعة

")3(.عليهم

.(48)صالمجودينومناهجالقراءسنن(1)

6(./1)العشرالقراءاتفيالنشر2()

33(.)صالوجيزالمرشد)3(
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وسمّاهم،عنهماللّهرضيالصحابةحفّاظمنعدداًاللّهرحمه)1(الذهبيوذكر

"الذين:فقال!ي!،اللّهرسولعلىالقرآنعرضممنوهم،لهممختصرةلسيرةوترجم

طالب،أبيبنوعلي،عفانبنعثمان:عنهماللّهرضي!يوّاللّهرسولعلىعرضوا

)2(،الأشعريموسىوأبو،ثابتبنوزيدمسعود،بناللّهوعبدكعب،بنوأُبيّ

داء)3(.الدروأبو

عرضاً،عنهموأخذ!لمجييه،النبيحياةفيالقراَنحفظواأنهمبلغناالذينفهؤلاء

")4(.العشرةالأئمةقراءةأسانيددارتوعليهم

القرآنحفظممن،عنهماللّهرضيالصحابةمنكثيرهؤلاءوغيرقلت:

(1)

)2(

(3)

)4(

سنةولد،الدمشقيثمالذهبيقايمازعثمانبنأحمدبنمحمدادلّهعبدأبوالدينشمسهو:

الحديثطلب،الإسلامومؤرخ،الحفاظوخاتمةالعصرمحدثالحافظالإمامالمقرئهـ(،)673

النبلاء"،أعلام"سير:له،الشأنبهذاوعني،إليهمورحلالكثيرفسمعسنة،عشرةثمانيوله

الرحمنعبدالفضللأبي:الحفاظطبقاتانظر:هـ(.)748سنةبدمشقتوفي"الحفاظو"تذكره

الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار(،252-1/152)هـ(:119)تالسيوطيبكرأبيابن

.(531)6/الذهبوشذرات!lf.3سنة،الأولى

مشهور،صحابي،الأشعريموسىأبوالضاد،بتشديدحَضَّار،بنسليمبنقيسبنادلّهعبدهو:

تقريبانظر:بعدها.وقيلخمسينسنةمات،بصفينالحكمينأحدوهو،عثمانثمعمرأمَّره

3(.18)صالتهذيب

فمشهورهووأما،أبيهاسمفيمختلفالدرداء،أبوالأنصاريقيسبنزيدبنعويمرهو:

ماتعابداًوكانأحد،مشاهدهأولجليلصحابب،لقبوعويمرعامراسمه:وقيلبكنيته

النهايةوغاية(،434)صالتهذيبتقريبانظر:.ذلكبعدعاش:وقيل،عثمانخلافةأواخرفي

(6 0 6 /.)i

.(4-1/422)الكبارالقراءمعرفة:انظر
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!و)2(اللّهرسولعهد!وجمعه
(l.)

19

فيبمامصركلأهليعلِّمونالأمصار،فيعنهماللّهرضيالصحابةتفرّقثم

والأسانيدالصحيحالتلقيبطريقإليناوصلتحتى،بينهمقراءتهوينشرون،مصحفهم

الثاني.البابفيذلكبيانويأتيع!ي!،المصطفىوفاةبعدكانوهذا،المتصلة

-ء!"--.--.-

عنهاددّهرضيأنسحديثذلكعلدلَّكما،المنزلةأحرفهسائرمعالقرآنحفظ:أي""جمعهومعنى(1)

بنوأببّجبل،بنمعاذالأنصار،منكلهمأربعة!يالهاددّهرسولعهدعلىالقرآن"جمع:بقوله

هذاولكن(،1491)4/ومسلم(،1386)3/البخاريزيد"وأبو،ثابتبنوزيدكعب،

حفظممنالصحابةمنكثيرهناكبلوالحصر،السخصيصعلىيدلُّلاأنس()حديثالحديث

93(.)صالوجيزالمرشد:كذلكانظر،ذلكإلىأشر!كما،الكريمالقرآن

يومالأنصارمنسبعونقتلحيث(،1/946)ومسلم(،5111)3/البخاريصحيحانظر:)2(

القرّاء.يُسمّونكانوامعونةبئر
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الثانيالمطلب

)1(وأخذهالكريمالقرآنتلقيطرائق

هما:؟الكريمالقراَنلأخذطريقتينالعلماءذكر

.غيرهبقراءةعليهالسماعأوالشيخلفظمنالسماع:الأولىالطريقة

(.)العرضالشيخعلالقراءة:الثانيةوالطريقة

الشيخ:لفظمنالسماع:الأولىفالطريقة

وسماعهمالقرآنأخذهمبحكمعنهمادلّهرضيالصحابةغيرأحدبهايعمللم

المقصودلأنظاهر؟فيهوالمنعالقراء،منأحدٌبهيأخذلملكن!لمجيمّ،اللّهرسولفممِنْ

وأمَّا،كهيئتهالأداءعلىيقدرالشيخلفظمنسمعمنكلّوليسالأداء،كيفيّةهنا

علقدرتهمتقتضيالسليمةوطباعهمفصاحتهمفكانتعنهمادلّهرضيالصحابة

)2(.بلغتهمنزللأنه!يرو؟النبيمنسمعوهكماالأداء،

وإن-التحمّلفيفقطالشيخلفظمنبالسماعيكتفوا"لم)3(:الدمياطيالبناقال

كيفيَّةفي:والثلاثونالرابعالنوع:بعنوان3(1/11)الإتقانفيالسيوطيالموضوعهذاإلىأشار(1)

تحمُّله.

3(.21-1/113)القرآنعلومفيالإتقانانظر:2()

،بالقراءاتعالمبالبنا،الشهير،الدينشهاب،الدمياطيالغنيعبدبنأحمدبنمحمدبنأحمدهو:)3(

حاجّاً،-بالمدينةوتوفي،بدمياطوأقام،واليمنوالحجازالقاهرةعلماءعنوأخذ،بدمياطونشأوُلد
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لفظمنسمعمنكلوليسالأداءكيفيةهناالمقصودلأن:قالوا-الحديثفيبهاكتفوا

فإن،الحديثبخلافالشيخعلالطالبقراءةمنبدَّفلاأيالأداء؟عليقدرالشيخ

فكانتالصحابةوأما،القرآنأداءفيالمعتبرةبالهيعاتلااللفظأوالمعنىالمقصود

نزللأنهمنه،سمعوهكماالأداءعلىقدرتهمتقتضيالسليمةوطباعهمفصاحتهم

")1(.بلغتهم

الشيخ:علىالقراءة:الثانيةالطريقةوأمَّا

شيخه،علىالقراءةالتلميذعرضأيوخلفاً؟سلفاًالقرَّاءعندالمستعملةفهي

كلرمضانفيالسَّلامعليهجبريلعلىالقرآن!يمالنبيعَرْضذلك،عليدلُّوممَّا

عام)2(.

عنهاللّهرضيمسعودابنقراءة)3(:حديثفقهمنالعلماءاستنبطهماوكذلك

1(

2(

3(

عشر"الأربعةالقراءاتفيالبشرفضلاء"إتحاف:كتبهمناهـ(،اW)تسنةبالبقيعودفن

7(.21/)المؤلفينومعجم2(،1/04)والأعلام88(،1/4)المطبوعاتمعجم:انظر.وغيرها

الدمياطيالبنَّاالغنيعبدبنمحمدبنلأحمدعشر:الأربعةالقراءاتفيالبشرفضلاءإتحافانظر:

هـ-ا914(،1)ط،-بيروتالعلميةالكتبدار،مهرةأنس:تحقيق،7()صهـ(:أ171)ت

.م8991

علالقرآنيعرضجبريلكان:باب،القرآنفضائل:كتاب(،1191)4/البخاريصحيح

ع!ي!.النبي

:بابالقراَن،تفسير:كتاب،البخاريصحيحفي:عنهادلّهرضيمسعودابنحديثانظر:

:كتاب،مسلموصحيح6043رقم1673(،ح/)4/بشهيد...أمةكلمنجئناإذافكيف

أبيوحديث50،8رقم5(،ح/1/15)..القرآناستماعفضل:بابوقصرها،المسافرينصلاة

6918(،)4/يكنلمسورةتفسير:بابالتفسير،:كتاب،البخاريصحيح:فيكعب،ابن

كعببنأبيفضائلمن:باب،الصحابةفضائل:كتاب،مسلمصحيحوفي4676ح/رقم

997.رقم(،ح/5191)4/عنهمادلّهرضيالأنصارمنوجماعة
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بنأُبيعل،البيِّنةيكن(المسورة!ي!هالرسول!وقراءة،!ي!هالرسول!علىالنساءسورة

عكسه،ويجوزعليهوالعرضالشيخعلىالطالبقراءةجوازفيعنهاللّهرضيكعب

سنة)1(.القراَنعرضوليكون،القرآنعرضمنهذاوأن

بالإمامة،المشهورينالقرآنأهلعلىالقرآن"عرضُالدافب)2(:عمروأبوقال

أرادلمنبدَّولاعنها،رغبةًتركهاأحداًيسعلاالتيالسُّننمنسُنّة،بالدرايةالمُخْتصين

منها")3(.والتصدُّرالإقراء

فوائد:منالعلماءاستنبطهماإلىأضف

إلى(:كعب)ْبنأبيبنللطفيل"قلت:قالأنه)4(بهدلةبنعاصمعنجاءما

2(

3(

4(

5(

.(0/2913و)(891)5/القرطبيوتفسير9(،4و)m/9()7/الباريفتحانظر:

الحافظالعلمالإمامهـ(،371)سنةمولده،الدانيعمروأبوعثمانبنسعيدبنعثمانهو:

،وآخرونأحمدولدهعنهوأخذ،غلبونابنعنالقراءةأخذ،زمانهفيالمقرئينمشائخشيخالكبير،

سنةتوفي"،السبعالقراءاتفي"التيسيرمنها:؟كثيرةمصنفاتولهوعملاً،علماًالقراءاتفيبرز

5(.1/53)النهايةوغاية(،1/654)الكبارالقراءمعرفةانظر:هـ(.444)

الدَّانيسعيدبنعثمانعمروأبوالإمامالأداء:وحُسنالقُرَّاءفيالخاقانيمزاحمأببقصيدةشرح

سيديولدمحمدد.:إشرافماجستير،رسالة،الحربيبنمِدربنغازي:وتحقيقدراسة37(،)ص

هـ.)184سنة،مكة-القرىأمجامعة،الشنقيطي

الإقراءشيخهـ(،أ27)تالحنَّاطالكوفيالأسديالنجودأدببنبهدلةبنعاصمبكرأبوهو:

بينجمعوقدالسُلَميّ،الرحمنعبدأبيموتبعدبالكوفةالإقراءرئاسةإليهانتهت،بالكوقة

وحفصهـ(أ39)تشعبةهما:راويانعنهاشتهروالتجويد،والتحريروالإتقانالفصاحة

القراءاتفيوالنشر3(،1/64)النهايةوغاية88(،/1)الكبارالقراءمعرفةانظر:هـ(.081)ت

.(11551)العشر

يقالثقة،،بطنهلعظمبطنأبولهيقالكان،الخزرجيالأنصاريكعببنأبيبنالطفيلهو:

.(rAY)صالتهذيبتقريبانظر:.الثانيةالطبقةمنءلمجي!،النبيعهدفيولد
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؟")1(،عليكالقرآنأقرأأن))أمرت!وّ:ادلّهرسولقول!فيأبوكذهبمعنىأيِّ

")2(.ألفاظهفأحذوعليَّليقرأ:فقال

ذلك:ومعنى

مشافهةً،!ي!اددّهرسولمنمباشراًتلقياًالقرآنألفاظعنهادلّهرضيأُبيّليتلقى-

منسمعهاكماعنهمادلّهرضيالصحابةمنبعدهلمنيلقِّنُهاثمحذوها،ويحذوفيتقنها

ص!.اددّهرسول

اللّه!رسولأنلا!ض،اللّهرسولقراءةأُبيّيتعلّمأن:الحديثهذامعنىوقيل-

عنه)3(.اددّهرضيأُبَيّقراءةيتعلّم

والعرضنالمتقنينالمشايخمنالتلقيأن-سابقاًذكرتكما-المعانيهذهوتفيد

ثمارمنذلكعنينتجوما،الكريمالقراَنألفاظتعليمفييُتَّبعالذيالمنهجهو،عليهم

تلقِّيه.وصحةالقرآنتثبيتفيوفوائد

منذلكفيلماواحد،وقتفيأشخاصلعدةالمقرئإقراءمنالحذرينبغيكما

خلافأنهجانبإلى،الأصواتبكثرةوالتشويش،الإنصاتعدممن،الكثيرةالمفاسد

وثلاثةاثنانعليهويقرأذلك،فييترخصالسخاويالدينعلمالشيخكانوقد،للسنّة

الفعل:هذاعنالذهبيالإمامقالطلِذَا،منهمكلعلىويردُّ،القرآنمنمختلفةأماكنفي

وفي،الدينعلمالشيخإلافصاعداً،اثنينإقراءفيترخَّصالمقرئينمنأحداًأعلم"ما

منلرجلٍجعلماتعالىاددّهفإنشيء،الفعلهذاعلىالروايةتحمُّلِصحةمنالنَّفس

(.or)صمسعودابنحديثفيتخريجهتقدم(1)

.(5عه)القراءاتفيالسبعة2()

الموضعنفسه.،السابقالمصدر)3(
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وَإذا):يقولتعالىاللّهلأنالسُّتة؟حقأيضاًذلكأنفيريبولا،جوفهفيقلبين

هذاكانوإذا2(،45:الأعراف1!تُرتَهُونَلَعَلَّكُغوَأَنصِتُوْالَإُفَامشَمِعُواْانُآتقُزقُرِثَ

مفاسد:ففيهواحد،آنٍفيسورةفيوهذا،سورةفيوهذا،سورةفييقرأ

السامعين.عندالقراَنبهجةزوالأحدها:

.بالإنصاتمأموراًكونهمعالاَخرعلىيشوشواحدكلأنوثانيها:

وهوالشيخعلىكلهالقرآنقرأت:يقولأنلهيجوزُلامنهمالقارئأنوثالثها:

فلانعليَّقرأ:منهمفردلكليقولأنللشيخيسوغلاكما،عليهأتلوهماويعييسمع

وإنما،الربوبيةمقامهذابلالبشر،قوةفيهذاوما،قراءتهأسمعوأنا،جميعهالقرآن

سماعالاإجازةًبالقراءةالروايةتصيرولكنللتلميذ،الشيخإجازةُالتحمُّلَيصحِّحُ

")1(.وجهكلمن

الطالب-حفظمن:أي-الحفظمنالمتقنالضابطالشيخعلالطالبقراءةوأمَّا

التجويدضبطالغرضإذ،المصحفمنولويكفيبلبشرطليستأنهافالظاهر

أعلم.واللّه2(.)تعالىاللّهكتابقراءةلإتقانالأداءفيوالتَّرقي

زوث

'ur)2/الكبارالقرَّاءمعرفة(1) r)'.

3(.21\/)القرآنعلومفيالإتقانانظر:(2)

ء-
ء-Hة
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الثالثالفصل

أحرفسبعةعلىالكريمالقرآنإنزالى

مبحثين:علىويشتمل

.أحرفسبعةعلالكريمالقرآنإنزالرخصة:الأولالمبحث

منها.تبقىوماواختلافهاالسبعةالأحرفمعنى:الثانيالمبحث
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تلقيهوهيتاعتالكريماننرآنضنمري!!

الثالثالفصلى

أحرفسبعةعلىالكريمالقرآنإنزال

99

الأحرفموضوعوهو،القرآنعلومموضوعاتأصعبالفصلهذايدرس

رخصةكونهاأومعنىمن،الأقوالفيهوتعددت،الأبحاثفيهكثرتالذي،السبعة

مسائل.منوغيرها

والتخفيفالرخصةوهيمنه،الأساسيالمقصدعلىالموضوعهذادراسةفتقتصر

الأحرفحديثرواياتمنبعضذكرمع،القرآنقراءةفيالإسلامأمةعلىوالتوسعة

(.الأول)ا!لبحثيبيّنهماوهذا،السبعة

معومدلولهاالسبعةالأحرفمعنى،الفصلهذامن(،الثاني)المبحثيبيّنثم

هذافيالمهمةالمسائلبعضدراسةجانبإلى،الأوجهبعضقراءةفيالاختلافأمثلة

.الباب

يأتي:فيمانفصلهما،مبحثينمنيتكونالفصلهذافإنثَمَّومن
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الأولالمبحث

أحرفسبعةعلىالكريمالقرآنإنزالرخصة

علىالكريمالقرآنإنزالمنالأساسيالمقصدعنالمبحثهذافيوالحديث

:مطلبانوفيه،قراءتهفيوالتوسعةالرخصةوهيألا،أحرفسبعة

التواتر.منومبلغهالسبعةالأحرفحديث:الأولالمطلب

وتحديدها.أحرفسبعةعلىالقراءةرخصة:الثانيالمطلب
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الأولالمطلب

التواترمنومبلغهالسبعةالأحرفحديث

151

كثرةمع)1(،المحدثينعندأحرفسبعةعلالقرآننزولحديثتواتر

منيحمىلاعدد"أحرفسبعةعلىالقرآن"نزولفيالواردةالرواياتفيالتواترهذاإلىأشار)1(

الدانيسعيدبنعثمانعمروأبيالقرَّاءإمامهؤلاءومن؟مصنفاتهمفيذلكوذكرواالعلمأهل

دار،طحَّانالمهيمنعبدالدكتوربتحقيقوهو"للقرآنالسبعة"الأحرف،كتابهفيهـ(444)ت

كثيراًفيهوحصرام،799هـ-ا184،الأولىالطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة-جدةالمنار،

ونهج25(،-23)صفيهارأيهوأوضجصحتهاوبيَّن،السبعةالأحرفحديثرواياتمن

المرشدكتابهفيالمقدسيشامةأبيالدينشهابتواترهاإلىوالإشارةالرواياتحصرفينهجه

الفتاوىمجموعفيتيميةابنالإسلامشيخأشاروقدلها،تفصيلذكرمع77(،)صالوجيز

الرواياتطرقتتبعمنوهناك،السبعةالأحرففيصنّفمناَخرشامةأبابأن938(/)13

كتابهفيالجزريابنالحافظوهوبها،المرادفيالعلماءأقوالوذكرتواترهاوبيَّنمفردبجمع

وغيرهم،(1/541)الإتقانفيأيضاًالسيوطيذلكوتتبع(،1/91)العشرالقراءاتفيالنشر

المطيعيبخيتمحمدالمفتيالعلامةمفيد:بتأليفالسبعةالأحرفأفردممنالمعاصرينومن

السبعةالحروففيالحسان)الكلمات:بعنواننافعةكاملةرسالةلهأفردالذيأم(،`9ه)ت

(.القراَنوجمع

دار56(،)صالقرآنتاريخكتابهفيشاهينالصبورعبدالدكتورأستاذناالتواترهذاإلىأشاركما

حديثرواياتلجميعوحصرهجمعهبعدوذلكم،8991هـ-أ184طبعة،القاهرة،الاعتصام

.=ذلكغيريكنلمماوبيَّنمتواترةبأنهاوخَلصعليهاالمحدثينمنهجتطبيقمعالسبعةالأحرف
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طرقها.وتعددرواياته

!كلااتلمنله3حوأث!!وماآنيةالت!اءأتالؤفيالتوازر

جزءفيالحديثهذاطرقَتتبعتُ"وقداللّهرحمه)1(الجزريابنالحافظوقال

بنحكيمبنوهشام،الخطاببنعمرحديثمنفرويناهذلكفيجمعتهمفرد

)2(
ومعاذمسعود،بناللّهوعبدكعب،بنوأبيعوف)3(،بنالرحمنوعبد،حزام

بنوحذيفة،الخدريسعيدوأبي،عباسبناللّهوعبد،هريرةوأبيجبل،ابن

1(

2(

3(

القراءاتومنزلةالسبعة"الأحرف:للدكتوراهرسالتهفيعترالدينضياءحسنالدكتورتبعهثم

9هـ-أ904،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الإسلاميةالبشائردار63(،)صمنها" AAام،

تواترها.إلىوخلصمتينةدراسةودرسهاالرواياتجميعحصرحيث

بحثه:فيالقاريالفتاحعبدبنالعزيزعبدالدكتورمفيدبمفصيلالتواترهذاإلىأشاروكذلك

بالقراءاتوصِلتهمعناهفيالعلماءواختلافومتنهلإسنادهدراسة:السبعةالأحرف)حديث

.م2002هـ-2341،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الرسالةمؤسسةطبعة93(،)ص(:القراَنية

الشيرازيثمالدمشقيالعمريالدينشمسالخيرأبو،يوسفبنعليبنمحمدبنمحمدهو:

الأداءأهلوإماموالمحدِّثين،القرَّاءشيخهـ(،833هـ-75)1الجزريبابنالشهير،الشافعي

وعمرهفيهاوبرعالقراءاتوأفرد،سنةعشرةأربمابنوهوبهوصلىالقراَنحفظ،والمجودين

و"غايةالعشر"القراءاتفي"النشرمنها:،ومنظوممنثوربينكثيرةمؤلفاتلهسنة،عشرةخمس

التيالقرآنبدارودفن،الجمعةضحوةشيرازفيتوفيذلك،وغيرالقراء"طبقاتفيالنهاية

.(54)7/والأعلام(،1/945)الحفاظوطبقات2(،247/)النهايةغاية:انظر.هناكأنشأها

وأبوههوكان،صحابيابنصحابي،القرشيأسدبنخويلدبنحزامبنحكيمبنهشامهو:

تقريب.للهجرةا5سنةبعدبحمص:قيل،أبيهقبلماتمهيباً،رجلاًوكان،الفتحمسلمةمن

.(538)6/لإصابةوا(572)صالتهذيب

أحد،الزهريالقرشيزهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفبنالرحمنعبدهو:

أعلامسيرانظر:.وثلاثيناثنتينسنةمات،شهيرةومناقبهقديماًأسلم،بالجنةالمبشرةالعشرة

i(.83)صالتهذيبوتقريب68(،/1)النبلاء
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بنوأنس)4(،أرقمبنوزيد)3(،العاصبنوعمرو،(Y)بكرةوأبي)1(،اليمان

طلحةوأبي)7(،جهيموأبي)6(،سلمةأبيبنوعمر،جندببنوسمرة(،)ْمالك

(1)

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

)7(

بخبروجاءأحداً،شهدالأزد،علىمصدقاً!كشي!النبيبعثه،الأزدياليمانبنحذيفةهو:

،والريهمذانوفمَحنهاوندفتحشهد!ي!،الدّهرسولىسرصاحبوهوالأحزابفيالمشركين

النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.36توفي،النصرةفاختاروالنصرةالهجرةبينع!ي!اللّهرسولخيّره

.(254/)لإصابةوا36(،21/)

الطبقةمن،أبيهعنروىثقة،البصريالثقفيالحارثبننفيعبكرةأبيبنالرحمنعبدهو:

3(.04)3/والأعلام337(،)صالتهذيبتقريب:انظر،وتسعينستسنةمات،الثانية

بالأشدق،المعروفالأمويالقرشيأميةبنالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيدبنعمروهو:

الطبقاتانظر:.سبعينسنةمروانبنالملكعبدقتله،ولابنهلمعاوبةالمدينةإمارةولي،تابعي

(224)صالتهذيبوتقريب(،4/001)الكبرى

،الخندقمشاهدهأولمشهورصحابيالخزرجيالأنصاريقيسبنزيدبنأرقمبنزيدهو:

النبلاءأعلامسيرانظر:.وستينثمانأوستسنةمات،المنافقينسورةفيتصديقهاددّهوأنزل

2(.22)صالتهذيبوتقريب(،561-661)3/

!شًيو،الدّهرسولخادم،الخزرجيالأنصاريحمزةأبو،ضمضمبنالنضربنمالكبنأنسهو:

مثلها،عسيطالنبيخدمثم،سنينعشروعمرهالمدينةلمخي!النبيقدم،عنهالروايةمنالمكثرينأحد

سنةبالبصرةموتاًالصحابةآخروكان،غزواتثمانيالنبيمعغزاأنهقيلى!يم،النبيلهودعا

o(،/)325الكبرىالطبقاتانظر:.سنةالمئةقريبعمرهوكانذلك،غير:وقيلهـ.29

.(1/521)الذهبوشذرات،(62F/?)والإصابة

سلمةأمأمهصغير،صحابي،ع!ياّلهالنبيربيبالمخزوميالأسدعبدبنسلمةأبيبنعمرهو:

تقريبانظر:.الصحيحعلىوثمانينثلاثسنةومات،البحرينعلىعليوأمرهلمجي!،النبيزوج

.(4/295)لإصابةوا(314)صلتهذيبا

بنالحارثاسمه:وقيلىالدّه،عبداسمه:وقيل،الأنصاريالصمةبنالحارثبنالجهيمأبو:هو

اددّه=عبدبنليوسف:الأصحابمعرفةفيالاستيعابانظر:.الصحابةكبارمنأبوه.الصمة
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")3(.عنهمالدّهرضي)2(الأذصلويةأرتوأم1(،)الأذصاوي

عنتواترالحديثهذاأنعلىسلامبنالقاسمعبيدأبوالإمامنصَّوقد

!ي!)4(.النبي

المستشرقوهوالحديثهذافيوالتحريفبالتشكيكنفسهلهسوّلتمنوهناك

شاذبأنهوصفهسلامبنالقاسمعبيدأبيمثلثقة"إن:قالحيث(،تسيهر)ْجولد

الجيل-دار،البجاويمحمدعلي:تحقيق1625(،)4/هـ(:463البر)تعبدبنمحمدابن=

.ذكرتماغيروافيةترجمةلهأجدلم-73()7/والإصابةهـ.ا214الأولىالطبعة،بيروت

فضلاءمن،بكنيتهمشهور،طلحةأبوالخزرجيالأنصاريحرامبنالأسودبنسهلبنزيدهو:(1)

يوموكانمئة"،منخيرالجيشفىطلحةأبي)الصوتع!ي!:قال،سليمأمزوجوهوالصحابة

أنسربيبهعنهوروىلمجتىالنبيعنروى.نحركدوننحري:ويقوللمجوِرادلّهرسوليغطيأحد

وتقريب27(،)2/النبلاءأعلامسير.ذلكغير:وقيلهـ.05سنةتوفي،وغيرهمالكابن

.(2706/)والإصابة(،232)صالتهذيب

زوجهاخالأبوهاوكانسعدبنقيسبنتوهي،أيوبأبيزوجالأنصاريةأيوبأم:هي)2(

75(.ه)صالتهذيبتقريبانظر:.أحرفسبعةعلىالقراَنأنزللمجمالنبيعنروت

2(.1/1)العشرالقراءاتفيالنشر)3(

السبعة،الأحرفحديثفيطرقهموتتغَّالجزريابنسمّاهمصحابياًعشرتسعةفهؤلاء:قلت

المتناثرنظمفيالكتاَّنيعليهموزادصحابيين،1(45)1/الإتقانفيالسيوطيإليهموأضاف

الحديثمنالمتناثرنظمانظر:،وعشرينأربعةالصحابةعددفبلغ،ثلاثةالمتواترالحديثمن

)2(،ط،حجازيشرف:تحقيق(،173)صهـ(:345)تالكتَّانيجعفربنلمحمدالمتواتر:

تاريخ.دون-مصر،السلفيةالكتبدار

فيوالإتقان212(،1/)القرآنعلومفيوالبرهان21(،1/)العشرالمَراءاتفيالنشرانظر:)4(

.(1/541)القرآنعلوم

يهودية،أصةمن،موسويمجريمستشرقام(:29-ا0185)تسيهر)اجنتس(جولدهو:)5(

إلى-ارتحل،بمدةليبسيكجامعةفيللدكتوراهأخذهوبعد،وليبسيكوبرلينبودابستفيتعلم
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نصَّقدإذْ،المستشرقهذامثلمنجاءإنالتحريفهذافيغرابةولامسند")1(،غير

أهلعدَّهحتى(،السبعةالأحرف)حديثالحديثهذااشتهربل،تواترهعلعبيدأبو

)2(.الحديثيالمتواترمنالعلم

ونهيوأمروحرامولل)معناهبأنفسرتهروايةوصفالمستشرقهذاولكن

مسند،غيرشاذبأنه(الأمثالوضرببعدكمكائنهوماوخبرقبلكمكانمنوخبر

الحديث.فيلاالحديثرواياتمنروايةفيفالشذوذ

الرفضهذاوفي)3(،السبع!الأحرفحديثرفضعلىتجرَّأمنهناكأنكما

بلغتقدمادامللحديثالتحريفأوالرفضهذايضيرولامنتهاها،بلغتجرأة

التواتر.حدصحته

السبعة:الأحرفحديثرواياتبعض

عنهما:اللّهرضيعباسابنرواية-ا

،حَرْفٍعلىجِبريلُ"أَقرَأني:قَالء!يوّالدّهوسولَأنّعنهما،الدّهرصيعارارعن

(1

2(

3(

الساميةللغاتأستاذاًبعدمنوصارالأزهر،دروسبعضإلىواختلف،القاهرةفيوأقامالشرف

(.الحطيئةو)ديوان(وتاريخهممذهبهم:)الظاهرية:المترجمةأبحاثهومن،بودابستجامعةفي

وانظر:،تاريخدون،القاهرة-المعارفدارطبعة(،04)3/العقيقيلنجيب:المستشرقونانظر:

.(1/48)علاملأا

مكتبةالنجار،الحليمعبدترجمة54(،)صاجنتستسيهرجولد:الإسلاميالتفسيرمذاهب

.م6591سنةطبعة-مصر،الخانجي

2(.1/1)العشرالقراءاتفيوالنشر(،91-17)صالمتواترالحديثمنالمتناثرنظم:انظر

دار(،391و177)صهـ(:ا4"11)تالخوئيالقاسمأبيللسيدالقرآنتفسيرفيالبيانانظر:

بتفصيلالحديثمنالشيعةموقفولمعرفةهـ.ا593سنة،الرابعةالطبعة،بيروت-الزهراء

.Y(11)صالكريمالقرآنلدراسةوالمدخل27(،)صالقرآنتاريخ:انظرأكئر،
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")2(.أَحْرُفسَبْعةِإلىانتَهَىحتَّى،وَيزيدُنِي(Oأَسْتَزيدُهُ)أَزَلْفلم،فرَاجَعْتُهُ

الأَمْرِفيهِيَإنَّماالأحرُفَالسَّبْعةَتِلْكَأنَّ"بَلَغَني)3(:الزهريشِهَابابْنُقال

")4(.حَرامٍولاحَلالٍفييَخْتَلِفُلاواحِدًايَكُونُالذِي

عنهما:اللّهرضيحزامبنحكيمبنوهشامالخطاببنعمررواية2-

"سَمِعْتُ:يقولىالخطَّاببنعمرأنللبخاريواللفظ()ْومسلمالبخاريروى

لِقراءتِهِفاسْتَمَعْتُ!ي!اللّهرَسُول!حَياةِفيالفُرْقَانِسُورةَيَقرَأُحِزامٍبنِحَكيمِبنهِشامَ

1(

2(

(1

4(

5(

الزيادةاددّهمنيطلبأنجبريلمنأطلبأزللم:معناه"وَيزيدُنِيأَستَزِيدُهُأَزَلْ))فلَمْ:!لمجييهقوله

السبعة.إلىانتهىحتىفيزيدهوتعالىسبحانهربهجبريلوشمأل،والتخفيفللتوسعةالحرففي

.(101)6/مسلمصحيحعلىالنوويشرحانظر:

سبعةعلىالقرآنأنزل:باب،القرآنفضائل:كتاب(،1°0°4/)صحيحهفيالبخاريأخرجه

.5074رقم،خ!/أحرف

كلاببنزهرةبنالحارثبناللّهعبدبنشهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:

سنةومات،خمسينسنةوُلد،وإتقانهجلالتهعلمتفقالحافظالفقيهبكر،أبوالزهريالقرشي

للذهبيالحفَّاظوتذكرة5(،60)صالتهذيبتقريب:انظر.ذلكقبلوقيلومئةوعشرينأربع

.(79)7/علاملأوا،(1/851)

القراَنأنبيان:بابوقصرها،المسافرينصلاة:كتاب561(،)1/صحيحهفيمسلمأخرجه

.981رقم5(،ح/1/16)معناهوبيانأحرفسبعةعلى

الحفاظالأئمةأحد،الصحيحصاحبالنيسابوريالقشيرىمسلمبنالحجاحبنمسلمهو:

وإسحاق،حنبلبنأحمدمنوسمعبلدانعدةإلىرحلهـ،402سنةولدالمحدثينوأعلام

هذاصنفت:صحيحهعنيقولكان،الترمذيمنهمخلقعنهوروىوغيرهما،راهويهابن

الذهبشذراتانظر:هـ.261سنةتوفي،مسموعحديثألفمئةثلاثمنالصحيحالمسند

.(1/577)2النبلاءأعلاموسرِ(،441)2/
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الصَّلاةِفيأسَاوِرُهُ)1(فكِدْتُوووّالدّهرَسولُيُقْرِئْنبهَالمكَثِيرَةٍحُرُوفٍعلىيَقْرَأُهوفإذا

حتَّىأمْهَلْتُهُثمَّعليهِأَعْجَلَأنْوكِدْتُ:الرواياتبعضأوفيسَلَّمَحتَّىفتَصَبَّرْتُ

قالَتَقْرَأُ،سَمِعْتُكَالتيالسُّورةَهذهِأَقْرأكَمَن:فقُلتُبرِدائِهِفلَبَّبْتُهُ)2(انْصَرَفَ(

ماغَيرِعلىأَقْرَأَنِيهَاقد!واللّهرَسولَفإنَّكَذَبْتَ)3(:فقُلتُ!صاللّهرَسولُأَقْرَأَنِيهَا

بسُوريَقرَأُهذاسَمِعْتُإنِّي:فقُلْتُ!ي!،الدّهرَسولِإلىأقُودُهُبهِفاذْطَلَقتُقَرَأْتَ،

تُقْرِئْنِيهَا.لمحُرُوفٍعلىالفُرْقَانِ

سَمِعْتُهُالتيالقِراءَةعليهفقَرأَهِشَامُ"يااقرَأْ))أَرْسِلْه!4(،!اللّهرَسولُ:فقَالَ

التيالقِرَاءةَفقَرَأْتُعُمَرُ"،يا"اقرَأْ:قالَثُمَّ،أنزِلَتْ))كذلكَ!ي!اللّهرَسولُ:فقالَيَقرَأُ

أَحْرُفٍسَبْعَةِعلىأنزِلَالقُرْآنَهذاإنَّأُنْزِلَتْ،))كذلكَ!ي!اللّهرَسولُ:فقالَأَقرَأني،

")5(.مِنهُتَيَسَّرَمافاقْرَؤُوا

وفتح42(،0)2/والأثرالحديثغريبفيالنهايةوأُقاتله،أُواثبه:معناه((أُسَاوِر"فَكِدْتُ(1)

مسلمصحيحعلىالنوويشرح:وأُعاجلهوأُقاتلهأُواثبه:ذلكعلىوزاد25()9/الباري

1(.0-أا00)6/

لأنه؟اللامبفتحاللبةمنمأخوذبه،وجررتهعنقهفيردائهبمجامعأخذت:معناه"لَبَّبْتُهُ")2(

لفظهعلىوالمحافظةعنهوالذبِّبالقراَنالعنايةمنعليهكانوامابيانهذاوفيعليها،يقبض

غيرهأوثوباًعُنُقهفيجعلتَإذاولبَّبْتُهالرجللَبَبْتُ:ويقال!يهاللّهرسولمنسمعوهكما

الحديثغريبفيالنهايةوانظر:89-99()6/مسلمصحيحعلالنوويشرح.بهوجررته

/4(rrr).

أَهْللأنَّ،أَخطَأت:أَي""كَذَبْتبقولهالمرادأو،الظَّنّغَلَتةعلىذلكإطلاففيه:معناه""كَذَبْتَ)3(

o(.2)9/الباريفتحانظر:الخطأ،موضعفيالكَذِبيُطْلِقُونَالحجَاز

285(./11)العربلسان:انظر.وأهملهأطلقهالشيء،وأرسل،أطلقه:معناه""أَرْسِلْهُ(4)

سبعةعلىالقراَنأُنزل:باب،القرآنفضائل:كتاب(،9591)4/صحيحهفيالبخاريأخرجه)5(

،=القرآنفضائلفي:كتاب(،4/2391)البخاريصحيحوكذلك،6047رقم،ح/أحرف
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عنه:اللّهرضيكعببنأُببّرواية3-

جِبْرِيلُفأَتاهُ:قَالَ)1(،غِفَارٍبَنيأَضَاةِعِندَكانَكلييهالنَّبيَّأنّكَعْبٍبْنِأُبَيِّعن-

اللّه"أَسأل:فقالَ،حَرْفٍعلىالقُرْاَنَأُمَّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَاللّهإنَّ:فقالَ،السلامعليه

تَقْرَأَأَنْيَأْمرُكَاللّهإِنَّ:فقالَالثَّانيةَأَتاهُثُمَّذَلِكَ"،تُطِيقُلاأُمَّتيهـانَّومَغْفِرَتَهُمُعافاتَهُ

"،ذَلِكَتُطِيقُلاأُمَّتيوإنَّومَغْفِرتَهُمُعافاتَهُاللّه"أَسأل:فقالَحَرْفَيْنِ،علىالقُرآنَأُمَّتُكَ

فقالَ:،أَحْرُفٍثَلاثَةِعلىالقُرْآنَأُمَّتُكَتَقرَأَأَنْيَأمرُكَاللّهإنَّ:فقالَالثّالِثةَةُجاثُمَّ

اللّهإنَّفقالَ:الرّابِعةَةَجاثُمَّذَلِكَ"،تُطِيقُلاأُمَّتِيوإنَّومَغْفِرتَهُمُعافاتَهُالدّه"أَسْألُ

أَصابُوا")2(.فَقَدْعليهِقَرَؤُواحَرْفيفَايمَاأَحرُفٍسَبْعَةِعلىالقُرَانَأُمَّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَ

أحجَارِعِندَ:روايةأوفي،جِبْريلَلمجوّ!اللّهرَسولُلَقيَ:قَالَكَعبٍبْنِأُبيِّوعن-

)?(

(Y)

:كتاب274(4)6/وفي،4754رقمح/..وسورةالبقرةسورةيقولأنبأساًيرلممن:باب

:كتابوفي1،71ارقمح/!،انِاَلقُؤمِنَتَيشًرَمَاوأ)فآقرَ:تعالىاللّهقول:بابالتوحيد،

صحيحهفيمسلموأخرجه287،2رقم،ح/بعضفيبعضهمالخصومكلام:باب،الخصومات

وبيانأحرفسبعةعلالقرآنأنبيان:بابوقصرها،المسافرينصلاة:كتاب561(،)1/

رقم،خ/معناه

إلىالماءمسيلهوويقال،غيرهأوسيلٍمنالمستنقعالماءأوالغدير:الأضاةغِفَارٍ":بَيي"أَضَاةِ

بفتحغِفَار:بَينيوأَضَاة2ِ(،1/41)البلدانومعجم38(،1/)4العربلسانانظر:الغدير،

أسماءمناستعجممامعجمانظر:،كنانةمنقبيلةوغِفار،بالمدينةموضعالأَضاء،واحدةأوله

،(1/461)هـ(:487)تالأندلسيالبكريالعزيزعبدبناللّهعبدعبيدلأيوالمواضعالبلاد

هـ.ا304سنة،الثالثةالطبعة،-بيروتالكتبعالمالسقا،مصطفى:تحقيق

القرآنأنبيان:بابوقصرها،المسافرينصلاة:كتاب562(،/1)صحيحهفيمسلمأخرجه

1.82رقم،ح/معناهوبيانأحرفسبعةعلى
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الكَبيرُوالشَّيْخُالعَجُوزُمِنْهُمْأُمِّيِّينَأُمّةٍإلىبُعِثْتُإنِّيجِبْرِيلُ"يافقالَ:المِرَاءِ)1(،،

علأنزِلَالقُرآنَإنَّمحُمَّدُ"يا:قَالَقَطُّ"كِتَاباًيَقْرَأْلمالذيوالرَّجُلُوالجارِيةُوالغُلامُ

")2(.أَحرُفٍسَبْعةِ

عنه:اللّهرضيبكرةأببرواية-4

قالَ:،حَرفٍعلالقُرآنَاقرَأْمحُمَّدُيا:قالَالسَّلامعليهجِبْريلَأنّبَكْرةَأَببعن

اسْتَزِدْهُمِيكَائِيلُقَالَ:حَرْفَيْنِعلىاقرَأْهُ:قَالَفَاسْتَزَادَهُاسْتَزِدْهُالسَّلامعليهمِيكَائِيلُ

آيةَأَوْبِرَحْمةٍعَذَابٍآيةَتَخْتِمْلممَاكَافٍشَافٍكُلّ:قَالَ،أحرُفٍسَبْعةَبَلَغَحتَّىفاسْتَزَادَهُ

")3(.واعجلوأَسرِعواذْهَبْوهَلُمَّوأقبِلْتَعَالَ:قَوْلِكَنَحوَبعَذابٍرَحمةٍ

1(

2(

3(

الحديثغريبفيالنهايةانظر:قباء،هيوالمد،الراءوتخفيفالميمبكسرالْمِرَاءِ":"أَحْجَار

لسانفيمنظوروابن355(،)2/الحديثغريبفيالجوزيابنذلكواأبَّد)4/323(،

أحجاربأن(171)1/استعجممامعجمفيالبكريعبيدأبوذكرهوما276(،)15/العرب

أحمدالشيخحققفقد،السبابصفيوهيعندهاتتمارىكانتقريشاًوأنبمكةموضعالمراء:

جريرلابنالقراَنآيتأويلعنالبيانجامعتفسيرانظر:قباء،وأنهاالقولهذاضعفشاكر

شاكر،محمدأحمدأحاديثهوتخريجمراجعةشاكر،محمدمحمودوتعليقبتحقيق36(/1)الطبري

عزوبحكم،الطبريلتفسيرثانيةطبعةهذهأنالملاحظة)مع.تاريخدونمصر،-المعارفدار

(.المهمةالفوائدبعض

سبعةعلى)أنزلالقراَنأنجاءما:باب،القراءات:كتاب(،491)5/سننهفيالترمذيأخرجه

منكعببنأبيّعنرُويوقدصحيححسنحديث"هذا:عنهوقال4492رقم(،ح/أحرف

لمجم!مّ،النبيعناليمانبنحذيفةحديث(،أr'/)5مسندهفيأحمدالإماموأخرجهوجه"،غير

.43212و24212رقمخ/

رقم،ح/كلدةبنالحارثبننفيعبكرةأببحديث:لهواللفظ5(1)5/مسندهفيأحمدأخرجه

.(21)3/بلبانابنبترتيبحبانابنوصحيح(151)7/الزوائدومجمع،95691
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قالعنه،اللّهرضيعثمانأنبلغنا:قال)1(سلامةبنسيَّارالمنهالأبيوعن-5

أحرُفٍسَبْعةِعلالقُرآنُ"أُنزِلَ:قال!ي!النبيسمعرجلاًأذكرالمنبر:علىوهو-يوماً

"أُنزِلَ!:قال!ادلّهرسولأنفشهدوايُحْصَوا،لمحتىفقامواقاملما"كَافٍشَافٍكُلُّها

)2(.معهمأشهدوأناعنهاددّهرضيعثمانفقالكَافٍ"،شَافٍكُلُّهاأحرُفٍسَبعةعلىالقُرآنُ

مبلغاًبلغالحديثهذاأنعليدلُّ-المتقدم-للصحابةعثماناستشهادوحديث

يحصوا(.لمحتى)قاموا:قولهبدليلالتواتر؟منعظيماً

كلأجمع"قدكثيرمنقليلوهيالسبعةالأحرفحديثرواياتبعضهذه

المحدثين،منبعدهمومن،والتابعين!ج!اددّهرسولأصحابمنالأعلامالأئمةهؤلاء

روتهقدالإسناد،متواترأنهلكيتبيَّن...عرضهسبقومما،للأمةونقلهروايتهعل

ولاتواترهفيفلاشكَّجيل،كلمنالغفيرةالجموعونقلتهطبقةكلفيالجماهير

تصدرالأبحاثولازالتبل،والتحقيقالدراسةمنفيهالعلماءأكثروقد")3(،ارتياب

والنتائح،الأفهاممنتفرقماتجمعوالرسائلالأبحاثهذهكثرةولعلَّمنه،المرادلتبيّن

أعلم.تعالىوادلّهمنها،الشائكليتضح

علماءمشاهيرانظر:،ومئةوعشرينتسعسنةتوفي،الرياحيسلامةبنسيارالمنهالأبوهو:(1)

تحقيق:79(،)صهـ(:354)تالبستيالتميميحاتمأبوأحمدبنحبانبنمحمدالأمصار:

م.'959،-بيروتالعلميةالكتبدارفلايشهمر،/المستشردتى

تحقيق734(،/2)هـ(:282)تأسامةأبيبنللحارثالحارثمسندزوائدعنالباحثبغية2()

طبعة،المنورةالمدينة-النبويةوالسيرةالسنةخدمةمركز،الباكريصالحأحمدحسينالدكتور

.(521)7/الزوائدمجمعفىِوهو،م2991هـ-ا4"11سنة

رواياتعرضأنبعدذلكوذكر93(،)صالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديث(3)

تواترها.وتبينالمحدثينلمنهجبأسانيدهاالحديث
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لّلقيهوهعثاتيمالكلالتر!آنيلننا

:الرواياتألفاظدلالات

111

علىالقرآننزولفيالواردةالرواياتمنوغيرهاالرواياتهذهفيالمتأملالناظر

منها:أمور؟عدةلهيتبيّنأحرفسبعة

السَّلامعليهجبريلالوحيسفيربهانزلتعالىاددّهعندمنمُنزَّلةالقراءاتأنا-

واضحوهذا!ياّله،منهوالسماعبالتلقيمأخوذةأنهاعلىدلتكما!ي!ه،النبيقلبعل

.وهشامعمرحديثمنوبيِّن

علىدليلوهذا(أحرف)سبعةبعبارةالحديثرواياتجميعصرَّحت2-

مراد.وأنهالعددفيالاستقصاء

هوالحديثرواياتجميعفيأحرفسبعةعلالقرآننزولمنالعامالمقصد3

الكريم.القرآنألفاظقراءةفيالإسلامأمةعلىوالتيسيروالتخفيفالتوسعة

شَافٍمنهاحرففكلبينها،تضادلاإذْمنها؟حرفأيقراءةفيالإعجاز4-

.كَافٍ

تكونوأن،الكريمالقرآنألفاظأخذفيوالتلقيالإقراءبمنهجالالتزام-5

وبضع!ي!،ادلّهرسولعنالسنةجاءتفبذلكواحداً،واحداً-الشيخعلى-القراءة

انفراد.على!ماللّهرسولعلىوهشامعمرمنكلقراءةمنذلك

علىقرأفمن،الكريمالقراَنألفاظتلاوةفيوالمِراءِالاختلافعنالبعد-6

في"المراء:قالع!،ادلّهرسولأنهريرةأبيفعنقرأ،كماوهو،أصابفقدمنهاحرف

سبعةعلالقرآن"أنزل:قال"لمجياّلهاللّهرسولأنالعاصبنعمرووعنكفر")1(،القراَن

8793،رقم،ح/القرآنفيالجدلعنالنهيباب،السنة:كتاب6(،)5/سننهفيداودأبورواه(1)

بن-أحمدالرحمنعبدلأبي:الكبرىالسنن390،8رقم33(ح/)5/الكبرىالسننفيوالنسائي
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شبهاتمنحولهأزرروماالقوآنيةالقراءاتفيالمَواتر121

.(1كفر")فيهالمراءفإنتماروافلاأصبتمقرأتمحرفأيعلأحرف

الحجة،منيقاملماالإذعانوتركوالتضليلالتغليطعلى"الإصرارهو:والمراء

")2(.بحرامفليستبهاإلايُنْصَحُالمشككيكادلاالتيالمباحثةفأما

تكلموالتي،السبعةالأحرففيالعظيمةوالحكمالجليلةالمعانيمنوغيرها

المرادووضّحواالتفاسير،ومقدماتالقرآنعلومكتبفيالعلماء)3(منالكثيرفيها

1(

2(

3(

حسن،كسرويسيد،البنداريسليمانالغفارد.عبد:تحقيقهـ(،303)تالنسائيشعيب

)2/مسندهفيأحمدورواهام،199هـ-أ114،بيروت-العلميةالكتبدار،الأولىالطبعة

القرآننزل"وزاد7648،رقمعنه،ح/اددّهرضيهريرةأببمسند،المكثرينمسندباقي03(،0

فردوهمنهجهلتمومافاعملوامنهعرفتمفما،مراتثلاثكفرالقرآنفيالمراء،أحرفسبعةعلى

.(151)7/الزوائدمجمعوفي,(YAi/4و)8(41/)الأوسطالمعجمفيوالطبراني،"عالمهإلى

الزوائدمجمعفيوهو732(،)2/مسندهفيوالحارث916(،)4/مسندهفيأحمدرواه

/7(.)155

.(174)2/الإيمانشعب

سابقاً:ذكرتهماجانبإلىالسبعةالأحرفعنالحديثتناولواالذينالعلماءمن

عطيةوابنشاكر،طبعة25(،/1)"البيانجامع"تفسيرهمقدمةفيالطبريجريرابنالمفسّر

القراَن"لأحكامالجامع"تفسيرهفيوالقرطبي43(،)1/الوجيز"المحرر"تفسيرهمقدمةفي

والسخاوي938(،/و)95613(/1)2الفتاوىمجموعفيتيميةابنالإسلاموشيخ4(،1/1)

البرهانفيوالزركشي3(،1/1)الإشاراتلطائففيوالقسطلاني2(،1/69)القراءجمالفي

القرآنعلومفيمباحثفيالصالحوصبحي(،145)1/الإتقانفيوالسيوطي21(،111/

،م5002سنة،والعشرونالرابعةالطبعة،لبنانبيروت،للملايينالعلمدارC'61-01أ)ص

السابعةالطبعة،الرسالةمؤسسة(،156)صالقرآنعلومفيمباحثفيالقطانومناع

.ما5AAهـ-ا14)،والعشرون
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تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيك

منها،الكثيرعنغابماواستنبطوا،العلمأهلمنفيهاالسابقينأقوالوفصلوامنها،

مدلولها،إلىالإشارةوإنما،السبعةالأحرففيالتوسّعالدراسةهذهمجالليسإذْ

السبيل.سواءإلىوالهاديالموفقواددّهمقصودها،ويعرفالأحرفهذهالقارئليعلم

مإ-
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لثمبهماتصتحمه!لهأث!!وماآنيةائئواءأتالؤفيالتواتر114

الثانيالمطلب

وتحديدها)1(أحرفسبعةعلىالقراءةرخصة

:أحرفسبعةعلىالقراءةرخصةأولاً:

أُنزِلَالقُراَنَهَذَا))إنَّ:!ياّلهقولهمن،أحرفسبعةعلالقراءةرخصةحقيقةتظهر

أُمِّيِّينَأُمَّةٍإلىبُعِثْتُ))إنِّي:!ي!هقولهومن")2(،مِنهُتَيَسَّرَمافَاقْرَؤواأَحرُفٍسَبْعةِعل

")3(.قَطُّكِتابًايَقرَأْلمالذِيوالرَّجُلُوالجَارِيةُوالغُلامُالكَبيرُوالشَّيخُالعَجُوزُمِنْهُمْ

سَبْعةِعلىالقُرآنَأُمَّتُكَتَقرَأَأنْيَأْمرُكَاللّه"إِنَّ:السَّلامعليهجِبْرِيلقول!ومن

مِنهاقَرَأَ"فمَنْ:السَّلامعليهوقولهأصَابُوا")4(،فقَدْعليهِقَرَؤُواحَرْفٍفايماأحرُفٍ

قَرَأ")5(.فهُوكَماحَرفاً

هذهعلفللتخفيفأحرفسبعةعلىورودهسبب"فأما:الجزريابنقال

0)4العربلسانفيجاء(1) / V:)المصباحوفي،عنهخففهاأشياءفيللعبداللّهترخيص:الرخصة

والتيسير.الأمرفيالتسهيل:الرخصة2(:1/23)المنير

المبحث.هذامن(571)صتخريجهسبق2()

المبحث.هذامن(901)صتخريجهسبق)3(

المبحث.هذامن(581)صتخريجهسبق(4)

لماوالتمهيد24(،)9/الباريفتحوانظر:،اللفظبهذا(13)3/صحيحهفيحبانابنأخرجه)5(

.(YAA)8/والأسانيدالمعانيمنالموطأفي
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511تلتكيهوهيئاتالحَريمآنالق!!تنزيل

لفضلهاوخصوصيةورحمةوتوسعةلهاشرفاًعليهاوالتهوينبهااليسروإرادةالأمة

له:فقال،السَّلامعليهجبريلأتاهحيثالحقوحبيبالخلقأفضلنبيهالقصدوإجابة

ومَغْفِرتَهُمُعافاتَهُاللّه))أَسألُ!ي!:فقالحرف،علالقرآنأمتكتقرأأنيأمركاللّهإن

")1(.أحرفسبعةبلغحتىالمسألةيردديزل!ولم"ذَلِكَتُطِيقُلاأُمَّتيوإنَّ

ذلك:ومن؟الرخصةهذهحقيقةلظهوردعتْأسباباًهناكولعلّ

.الإسلامأمةعلىوالتيسيرالتخفيفا-

ولهجاتهم.ألسنتهماختلافعلىالقبليةالعربيةالبيئة2-

عليهملَثَقُلَبهابالقراءةكُلِّفُوافلو،قريشلغةكُلّهمالنَّاسممارسةعدم3-

")2(.ذَلِكَتُطِيقُلا"أُمَّتِي:!لمجياّلهقولهمعنىوهذايومئذ،

يكلفهملمحيث،الإسلامأمةعلوالتيسيربالتخفيفوتعالىسبحانهادلّهفأذن

منهاحرفكل،أحرفسبعةعلىالقرآنقراءةفيعليهموسَّعوإنَّ!ابه،لهمطاقةمالا

يَأْمُرُكَادلّه))إنّ:!يطمحمدلنبيِّنابقوله،ربهوحيالسَّلامعليهجبريلفنفَّذ،كافٍشافٍ

!والمصدوقالصادقالأمرذلكوبلَّغ")3(،أَحرُفٍسَبْعَةِعلىالقُراَنَأُمَّتُكَتَقرَأَأَنْ

علاجاًالرخصةهذهفكانت،أحرفسبعةعلىربهمكتابقراءةوعلمهم،لأمته

من،القرآنقراءةعليهميسَّرتحيثالنبوةعصرفيالصحابةواجهتلمشكلةو"حلاً

")4(.كتابتهتتحرَّفأونظمهيختلأنغير

2(.1/1)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(1)

.(581)صتخريجهسبى2َ()

(r)(801)صتخريجهسبق.

.(901)صالقرآنعلومفيمحاضرات(4)
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شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيهّالقراءاتفيالتواتر

نأأُمِرهؤلاءمنفريقكلأن"ولو:بقولهذلكاللّه)1(رحمهقتيبةابنوعلل

وعظمت،عليهذلكلاشتدوكهلاً،وناشئاًطفلاًاعتيادهعليهجرىوما،لغتهعنيزول

،للعادةوقطع،للسانوتذليل،طويلةللنفسرياضةبعدإلايمكنهولمفيه،المحنة

كتيسيره،الحركاتفيومتصرفاًاللغاتفيمتسعاًيجعلأن،ولطفهبرحمتهاللّهفأراد

0")2(..الدينفيعليهم

الحرفعلقراءتهأحديُبدِّلَأن،التوسعةوهذهالرخصةمنالقصديكنولم

وسنَّةمتلقى)3(،ومنهج،مسموعةوموازين،محدودةبضوابطوإنما،ويهواهيشتهيهالذي

أَيْبِالتَّشَهِّي؟تقعلمالمذكورةالإِباحة"إنّ:بقولهحجرابنالحافظقررهماوهذا،متَّبعة

لمجم!م،النَّبيّمنالسَّماعذلكفيالمُراعَىبللُغته،فيبِمُرادِفهاالكلمةيُغَيِّرأَحدكُلّأنَّ

.(4)لمجيمّ((النَّبِيّأقرَأَني:البابحديثفيوهِشامعُمَرمِنْكُلّقَولذلكإلىويشير

2(

3(

4(

!132سنةببغدادولد،قتيبةبابنالشهيرمحمد،أبو،الدينوريقتيبةبنمسلمبناددّهعبدهو:

276!سنةتوفيوغيرها،والأدبوالحديثالقرآنفيكثيرةتصانيفله،الأدبأئمةمن

خلكانبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسلأبيالزمانوأنباءالأعيانوفَيَاتانظر:

.بيروت-الثقافةدارام،689سنةطبعة،عباسإحسانتحقيق314(،)1/هـ(:681)ت

.(4/137)والأعلام

Y)تالدينوريقتيبةبنمسلمبناددّهعبدمحمدلأبي:القراَنمشكلتأويل V I:)92)صهـ-

-بيروت،العلميةالكتبدار،الدينشمسإبراهيم:وفهارسهحواشيهووضععليهعلق3(،0

القراءاتفيوالنشر9(،عه)الوجيزبالمرشدوقارن،م2002هـ-ا234/الأولىالطبعة،لبنان

ذلك.منقريباَكلاماًذكرافقد2(،2)صالعشر

فيمنهجمنأثمرهوما،والعرضالتلقينوهوجبريلمنلمجحمالرسولتلقاهالذيبالمنهجأقصد

الكريم.القرآنألفاظأخذ

27(.)91الباريفتح
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V11تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

هذه!سَيمّلنبيهتعالىاللّه"فأباح:تفسيرهفياللّه(رحمهO)عطيةابنالإماموقال

فيهالذيالوجهعلىعرضاتهفيالسَّلامعليهجبريلبهاوعارضه،السبعةالحروف

تيسَّرَمَا"فَاقْرَؤواالسَّلام:عليهقولهفيالإباحةتقعولم،الرصفوجودةالإعجاز

اللغاتبعضمناللفظةيبدّلَأنأرادإذاالصحابةمنواحدكليكونبأنمِنْهُ"

هذايبدلأنمُعرَّضاًوكان،القرآنإعجازلذهبهذاكانولو،نفسهتلقاءمنجعلها

السبعةالحروففيالإباحةوقعتوإنما،الدّهعندمنأنزلالذيغيريكونحتىوهذا

صلواتجبريلبهعارضهبمالأُبيّمرةفقرأه،أمتهعلبهاليوسِّعالسَّلام؟عليهللنبي

أيضاً.بهعارضهبمامسعودلابنومرةعليهما

حكيمبنهشاموقراءة،الفرقانلسورةالخطاببنعمرقراءةتجيءهذاوعلى

)هكذااختلفتا:وقدمنهما،قراءةكلفيلمجموّالنبييقولأنيستقيمفكيفوالا،لها

؟")2(.مرةوبهذامرةبهذاأقرأهلأنهلاإذلكهل(،جبريلأقرأني

:أحرفسبعةعلىالقراءةرخصةومكانزمانتحديدثانياً:

تبيَّنأمور،جملةالسبعةالأحرفحديثرواياتبعضمنالعلماء)3(استنتج

وهي:،الرخصةومكانزمانمنها

ومفسّر،قاضٍمحمد،أبو،الأندلسيالغرناطيعطيةبنالرحمنعبدبنغالببنالحقعبدهو:)1(

الملثمين،جيوشفيالغزواتيكثروكان،المريةقضاءولي،والحديثبالأحكامعارف،وفقيه

/1)9النبلاءأعلاموسير2(،1/65)للداووديالمفسرينطبقاتهـ.145سنةبلورقةتوفي

.(3/822)لأعلاموا(،875

.(1/84)القرطبيتفسير:وانظر(،1/74)الوجيزالمحررتفسير(2)

المسألة.هذهفيالقولبسطفقد9(،880-)صشاهينالصبورلعبدالقراَنتاريخانظر:)3(
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عندومرةغفار،بنيأضاةعندمرة)1(،السَّلامعليهجبريلمعع!ياّلهالنبيلقاءا-

الرخصة.بدءمكاناللقاءهذاويعتبر)2(،المنورةبالمدينةالموضعينوكلاالمراء،أحجار

حولداروماعنهما،اددّهرضدحكيمبنوهشامالخطاببنعمرقصة2-

حكيمبنهشامترجمةمنتبيّنفقد،الفرقانسورةأحرففياختلافمنقراءتهما

الإذنأنعلىيدلُّوهذا)3(،الثامنةالسنةفيأيمكة،فتحبعدأسلمبأنهعنهاددّهرضد

نأيُعقللاإذْ،المدينةإلى!النبيهجرةبعدأيمتأخراً؟أتىالأمةعلىبالتخفيف

إسلامه؟منذشيءالرخصةعنيعلملاعنهاللّهرضدالخطاببنعمر

فيكانتالقراءةأوجهفيالصحابةاختلاففيهاوردالتيالأحاديثإن3

المدينة.فيإلامسجد!الدّهلرسوليكنولممسجد)4(،

سواء،قريشبلسانالقرآنيقرأكان!ي!هرسولأن-الدّهعندوالعلم-ويظهر4-

مععمرلاختلافسببهناككانلمابغيرهاقرأهلوإذْ،الصلاةغيرأوفيالصلاةفي

!ي!اللّهرسول!منقربهماكانوأُبيّفعمر،صاحبيهقراءةمنسمعماأُبيّلإنكارولا،هشام

لو!يه!ياّلهالرسولبهايقرأالتيالمتعددةبالأحرفعلمعلىيجعلهمالمجلسهوملازمتهما

متأخراً.أتىبالأحرفالإذنبأنيفيدناماوهذا.فعل

المبحث.هذامن(801)صعنهاللّهرضيكعببنأُبيروايتيفيذلكوكل(1)

السابقتين.(951-801)صفيالمنورةبالمدينةوأنهما،الموضعينعنالعلماءذكرهماحول:انظر2()

العسقلانيحجربنعليبنلأحمد:التهذيبتهذيب:فيتعلمهربدءإسلامهلتفصيلانظر(3)

والاستيعاب،م8491هـ-أ404،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردار35(،/11)هـ(:852)ت

(/45381).

علىالقرآنأنبيان:بابوقصرها،المسافرينصلاة:كتاب561(،)1/مسلمصحيحانظر:)4(

.(5421/)أحمدالإمامومسند0،82رقم،ح/معناهوبيانأحرفسبعة
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الرخصةزمنبتحديدالعلمأهلأكثرذهب،والنتائجالأسبابتلكوعلى

الهجرة)بعد،مكةفتحبعدثبتتوأنها،أحرفسبعةعلبالقراءة،الأمةعلوالتوسعة

اددّهدينفيتدخلولهجاتهاألسنتهااختلافعلالعربقبائلبدأتأنبعد(،النبوية

لأنهمولهجتها؟قريشلغةيوافقواحدحرفعلىالقرآنفكانذلكقبلوأماأفواجاً،

الكريم،القرآنحفظمنمتمكنونوهم!يوّ،اللّهبرسولدائماتصالعلى-قريشأهل-

)1(.التصحيفمنخاليةصحيحةتلاوةوتلاوته

ثمقريشبلسانأولاً-القراَن-"أُنزلحجر:ابنالإمامقولهذاعلىويدل

فيالعربدخول!كثرأنبعدوذلك،قريشلسانبغيريقرؤوهأنالأمةعلىسهل

")2(.الهجرةبعدكانبذلكالتخفيفورودأنثبتولقد،لإسلاما

:أي،الإسلامأولفيكانتالسبعةبالأحرفالقراءةرخصةأنيرىمنوهناك

)3(.المكرمةمكةفيالقرآننزولمع

2(

3(

الصبورلعبدالقرآنوتاريخ12(،.)صالكوثريومقالات)9/28(،الباريفتحانظر:

طبع2(،.)صالقاضيالفمَاحعبدللشيخالكريمالقرآنقراءاتفيوأبحاث9(.)صشاهين

الدكتورلأستاذناالقراءاتبينوالاختلاف،تاريخدونبمصر،الإسلاميةالمطبوعاتمؤسسة

سنة،الأولىالطبعة،بالخرطومالسودانيةوالدارببيروتالجيلدارطبع93(،)صالبيليأحمد

ومصدرهاأحكامها:والقراءات32()صالمجودينومناهجالقراءوسنن،م1هـ-889أ804

هـأهـ42،الثانيةالطبعة،القاهرة-السلامدار-47(،46)صإسماعيلمحمدشعبانللدكتور

.أم999

28(.)9/الباريفتح

سالممحمدللدكتور:العربيةعلومفيوأثرهاوالقراءات793(،)13/الفتاوىمجموعانظر:

.م،الأولىالطبعهَ،بيروت-الجيلدار(،15-1/05)محيسن

ذلك-وعلل،الثانيموافقاًالرأي،الأولرأيهإسماعيلمحمدشعبانالدكتورخالفوقد
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والمختار:الراجحالقولى

شبهاتمنحولهأثيروماالثّرآنيهّالقراءاتفيالتواتر

هو:السبعةالأحرفهذهنزولمنالأساسيالمقصدبأنسابقاًأشرتكما

بعدإلاالرخصةهذهإلىوالحاجةالواضحالأثرنرولم،الأمةعلىوالتيسيرالرخصة

فيكانهذاأنعلىواضحةدلالةتدلّفيهانزلتالتيالظروفأنكما،النبويةالهجرة

أهلجمهورإليهاذهبالتيوالنتائجالأسبابخلالمنذلكعرفناكماالمنورةالمدينة

العلم.

رخصةومكانزمان"المنورة"المدينةبتحديد-الجمهوررأيأنلنايتّضحوبذلك

يكونأنوعلَّه،السبعةالأحرفولموضوعللصوابأقربهوأحرفسبعةعلىالقراءة

أعلم.تعالىوادلّه،وأسبابنتائجمنيدعمهلما،القولينبينمنالراجح

طلأخهغظم

المدةهذهالأمةتظلأنبمعقولولش!سنة،عشرةثلاثالمكرمةبمكةاللّهرسولمكث:بقوله

منحولهاأثيروماوالقراءاتالسبعةالأحرف:كتابيهفيوذلك.انتهى.تخفيفبدونالطويلة

،م1002هـ-ا224سنة،الأولىالطبعة،الأدبيالثقافيمكةناديمطبوعات(،42)صشبهات

سنة،الثانيةالطبعة،المكرمةمكة-سالممكتبةالناشر4(،ه)صالقراءاتعلمإلىوالمدخل

بالأحرفالقراءةرخصةبأنالقائل-الجمهوررأيأنالباحثويرى.م3002اهـ-424

أعلم.واللّه،الصوابهو-المنورةالمدينةفيكانتالسبعة
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الثانيالمبحث

منهاتبقَّىوماواختلافهاالسبعةالأحرفمعنى

121

منلهمتبيَّنتلها،معانٍعدةالعلماءوذكر،السبعةبالأحرفالمرادفياختُلِفَ

منبعضلنايتبيَّنالمبحثهذاوفي"،السبعة"الأحرفحديثرواياتمقصودخلال

المسائلبعضمع،الحديثرواياتومدلول،الحرفمعنىفيهايترجَّحالتيالمعاني

مطالب:أربعةفيوذلكفيها؟المهمة

ومدلولها.السبعةالأحرفمعنى:الأولالمطلب

تضاداختلافالسبعةالأحرف"اختلاف:ضلالةدحض:الثانيالمطلب

".وتناقض

(.كافٍشافٍ)كلهالمجي!ه:قولهفيالكليةنوع:الثالثالمطلب

السبعة.الأحرفمنالعثمانيةالمصاحفعليهاشتملتما:الرابعالمطلب
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الأولىالمطلب

ومدلولها)1(السبعةالأحرفمعنى

عنهاقاللِذَابها،والمرادوتحديدهاالسبعةالأحرفمعنىفيالعلمأهلاختلف

فيالناسواختلفأثر،ولانصٌالسبعهذهمعنىفييأت"لم:اللّه)2(رحمهالعربيابن

تعيينها")3(.

1(

2(

3(

منومنهمالأربع!ن،إلىأوصلهامنفمنهم،السبعةبالأحرفالمرادفيكثيرةأقوالاًالعلماءذكر

التيالكثيرةالأقوالمنذلكغيرإلى...المتشابهمنجعلهاممنوغيرهمعلطِ،أشكلت

سأكتفيوإنما،الأقوالهذهنقلفيالدربهذاأسلكلمهناولكني،القرآنعلومكتبتضمنتها

تتضمنهوماومدلولهاالسبعةالأحرفتعريفمنتعالىاددّهشاءإنالمسألةفيالراجحبذكر

فيالخلافلهذاعرضتالتيالقرآنعلومكتببعضراجعذلكفيوللتفصيلمعانيها،بعض

2.)تالسجستانيحاتمكأبيفيها:والاراءالأقوالوتعددالسبعةبالأحرفالمراد o)ذكر،هـ

3(،أ)صالقرآنمشكلتأويلفيقتيبةوابن(،161)صالوجيزالمرشدفيشامةأبوقوله

سبعةعلالقراَنأنزل"معاني:بعنوان3(،)صلهمخطوطفيهـ(544)تالرازيالفضلوأبو

4(،ه)صمنهاالقراءاتومنزلةالسبعةالأحرففيعترحسنالدكتورذلكذكر"،أحرف

2(.6)صالعشرالقراءاتفيالنشرفيالجزريوابن

الأندلسيالعربيبناددّهعبدبنمحمدبنادلّهعبدبنمحمدبكرأبوالقاضيالحافظالعلامةالإمامهو

...الشاشيبكرأبيوالفقيهالغزاليحامدأبيبالإمامتفقههـ(،-543)468،المالكيالإشبيلي

الترمذيعيسىأبيجامعشرحفيالأحوذيعارضةكتابصنفبرع،العلمفنونوفيوجمع

أعلاموسير(،671)2/للداووديالمفسرينطبقاتانظر:.بديمبكلفأتىالمجيدالقرآنوفسر

عليبنإبراهيم:المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبوالديباج(،891-5/2791)النبلاء

تاريخ.دون،بيروت-العلميةالكتبدار28(،1)ص:المالكياليعمريفرحونبنمحمدابن

2(.1/21)القرآنعلومفيالبرهانانظر:
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حديثرواياتجميعفيتكررتقد"أحرف"سبعةعبارةأنالملاحظمنأنكما

الحديث؟رواياتفيمدلولهاوماالسبعةالأحرفمعنىفما!السبعةالأحرف

:الحرفمعنى

السبعة(الأحرف)حديثفيالحرفمعنىأن:الدانيعمروأبوالقرَّاءإماميرى

وجهين:يحتمل

.اللغاتمنالوجهالحرفمعنىأن:الأول

)1(.القراءةالحرفمعنىأن:الثاني

محتمل،الوجهين"وكلا:بقولهعمروأبيكلامعلىالجزريابنالحافظوعلِّق

وأنحاء.أوجهسبعة:أي"أحرف))سبعة:!ي!قولهفيقوياًاحتمالاًمحتملالأول!أنإلا

هشاماً"سمعت:الحديثفيعنهاللّهرضيعمرقول!فيقوياًاحتمالاًمحتملوالثاني

قراءاتعلأي!ي!((؟اللّهرسوليقرئنيهالمكثيرةحروفعلىالفرقانسورةيقرأ

أقرأنيها!صاللّهنبييكنلمأحرفاًفيهايقرأسمعتهالأخرىالروايةفيقولهوكذا،كثيرة

")2(.الثانيغيرفالأول!

حرفاً،تسمىالقرآنمنالوجوهعلىتقرأكلمة"وكل)3(:الأزهريقاللِذَا

نحطوطةب(،4)ورقةالدانيسعيدبنعثمانعمرولأبيالمشهورةالسبعالقراءاتفيالبيانجامع(1)

رقمميكروفيلم،ورقة375أوراقهاعدد/م(،/قراءاتr)رقم:،المصريةالكتببدار

منالمطبوع"27-28()صطللقرآنالسبعةالأحرفوانظر:هـ،ا461سنةخط)4676(،

".مقدمتهويعتبرالبيانجامعتحقيق

2(.23-1/4)العشرالقراءاتفيالنشر2()

جمع=جليلإمامهـ(،037-)282الأزهريمنصورأبو،الهرويالأزهربنأحمدبنمحمد:هو)3(
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مسعود")1(.ابنقراءةفي:أيمسعود،ابنحرففيهذا:تقول

القراءةوجوهأنهاالأقوالفأحسن"أحرفسبعةعلىالقرآن))نزل:لمجممّقولهوأما

مسعود.ابنبقراءةيقرأ:أيمسعود)2(.ابنبحرفيقرأفلانومنهالقرَّاء،اختارهاالتي

اتفاقمنحصلوماالحرفمعنىفيالجليلةالجملهذهخلالمنيتبيَّن

))أَقْرَأَنِي:لمجم!مّقولهعليهدلَّماوهو،القراءةوجوهمنوجههو:الحرفأَنَّأصحابها،

.القراءةمنوجوهعل:أي")3(..حَرْفٍعَلَجِبْرِيلُ

السبعة:بالأحرففلانقرأ:قولهممعنىوأمَّا

ابنوبحرفأُبيّبحرفقرأ:يقالكماحرفاً،تسمىإمامكلقراءة"أن:فمعناه

عددنالوحرفمئةسبعمنأكثرفهيحرفاً،تسمىإمامكلقراءةوكذلكمسعود.

")4(.بعدهمفمنالصحابةمنالقراءةعنهمنقلتالذينالأئمة

2(

3(

4(

عليهغلبثمأولاً،بهفاشتهربالفقهعنيونشرها،العربيةرايةورفعوحشرها،الأدبفنون

الفقهاء".استعملهاالتيالألفاظو"غريب"اللغة"تهذيبمنها:تصانيفله،العربيةفيالتبحر

2(.1/19)والأعلام(،1/861)البلغة

.(14)9/العربلسان

المطرزبنعليبنالسيدعبدبنالدينناصرالفتحأبو:المعربترتيبفيالمغربانظر:

زيد-بنأسامةمكتبةنحتار،الحميدوعبدفاخوريمحمود:تحقيق،(9V-?1/9)هـ(:016)ت

.م9791سنة،الأولىالطبعة،حلب

.(01-016)صهتخريجهسبق

القيسيالقيروانيمختاربنمحمدبنحموشطالبأبببنمكي:القراءاتمعانيعنالإبانة

وخرج،وشرحه،عليهوعلق،وحققهلهقدم44(،)صهـ(:437)تمحمدأبوالقرطبي

الثالثة،الطبعة،المكرمةمكة-الفيصليةالمكتبة،شلبيإسماعيلالفتاحعبدالدكتور:قراءاته

504l859-هـl.م
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التيهيالسبعةبالأحرففلان"قرأ:بقولهمالمرادليسأنهإلىهنانشيركما

أحد")1(.تعاطاهولاأحد،يتأولهلمشيءهذا!يه،اللّهرسولعليهانصَّ

السبعة:لفظعليهيطلقما

إذْ،بعينهومقصودمرادسبعةالعددلفظأنالحديثرواياتجميعمنيتضح

سبعةالعددفلفظبها،المقروءةالكلمةفيالوجوهمنالقارئإليهيتوصلماغايةهو

العلماء)2(.جمهورقولوهومراد،

إرادةعلىيدلُّ"فهذا:الأحاديثجميعأوردأنبعد(3>السيوطيالإماموقال

")4(.وانحصارهالعددحقيقة

(:)ْلذاتهمقصودسبعةالعددلفظأنعلىيدلُّوممَّا

جِبْريلُ"أَقْرأَنِي:عباسابنحديثفيإجمالاًإليهالمشارالأحرفانزالفيالتدرَّج

تفصيلاًوالمُبيَّن")6(،أَحرُفسبْعةِإلىانتَهَىحتَّى،وَيزِيدُنيأَسْتَزِيدُهُأَزَلْفلَمْ،حَرفٍعلى

!سًيمّ:فقالَ"،حَرفٍعلىالقُرآنَأُمَّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمرُكَاللّهأ"إِنَّ:كعببنأبيحديثفي

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)6(

.(4ه)صالقراءاتمعانيعنالإبانة

.(1/55)والتنويرالتحريرتفسير:انظر

)984السيوطيالخضيريالدينسابقبنمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلالهو:

فيوبرعمصر،فيالعلماءجهابذةمنالشريعةعلومتلقى،أديبمؤرخحافظإمامهـ(119

في"الإتقانمنهامصنّف،006نحوله،العلومفيبحراًكان،الشريعةعلوممعوالفلسفةاللغة

5(\)8/الذهبشذرات:فيترجمتهانظر"0الحديثمصطلحفيو"الألفيةالقراَن"،علوم

35)والأعلام /(.)r

.(1/641)القرآنعلومفيالإتقان

.(VY-71)صالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديث

.(01-516)صهتخريجهسبق
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شمبه!اتمم!حولهأترصماوانجةالترصأ؟اممرراروفيالتوألّو261

اللّه"إنَّ:فقالَالثانِيةَأَتاهُثُمَّذَلِكَ"،تُطيقُلاأُمَّتيوإنَّومَغْفِرَتهُمُعافاتَهُاللّه"أَسألُ

وإِنَّومَغْفِرَتهُمُعافاتَهُادلّه))أَسألُ!ياّله:فقالَحَرْفَيْنِ"،علىالقُراَنَأُمَّتُكَتَقرَأَأَنْيَأْمرُكَ

علىالقُرآنَأُمَّتُكَتَقرَأَأَنْيَأْمرُكَادلّه"إِنَّ:فقالَالثالِثةَجاءَهُثُمَّذَلِكَ"،تُطيقُلاأُمَّتي

جاءَهُثُمَّ"،ذَلِكَتُطيقُلاأُمَّتيوإنَّومَغْفِرَتهُمُعَافاتهُاللّه))أَسألُ!ي!:فقالَ"،أحرفثلاثة

.(1"()أَحرُفٍسَبْعَةِعلىالقُراَنَأُمَّتُكَتَقرَأَأنْيَأْمرُكَادلّه"إنّ:فقالَالرّابِعةَ

!ي!الرسولومراجعةمراداً،العددتحديديكنلملومعنىلهيكونلاالتدرَّجفهذا

مرةكلفيالأمرمنفهمجم!ي!أنهعلىتدلُّ،كذلكالثالثةثمالثانيةثمالأولىالمرةفي

التحديد.

قوله:في"على"الحرفمعنىتوضيحفيحجر:ابنقالهماذلك،إلىأضف

يقرأ:أَيْ،أوجهسبعةعلىيقرأهأنالقارئعلىموسَّعاً"أُنزلأي(أَحرُفٍسَبْعةِ)على

هذهعلىأوالشَّرطهذاعلىأُنزلقالكآَنهُ،صاحبهمنالبدلىعلىمنهاأَرادحرفبأَي

أَوجُه،سبعةعلتُقْرَأمنهكلمةكلأنَّالمُرَادكانولو،قراءتهلتسهيلوذلكالتَّوسعة

ثلاذةأووحهانِأَووجهالكلمةفييأتيأَنالمُرادوإنما"،أَحْرُفسَبْعَة"أُنزِلَمثلاً:لقال!

")2(.سبعةإلىأكثرأو

"قوله::ونصُّه،للحديثشرحهعندنفيساً،كلاماً-أيضاً-حجرابنوقال

وليسمنها،وجهبكليُقرأأنيجوز،أوجهسبعةعلىأي؟أحرفسبعةعلىأُنزلباب

إليهانتهىماغايةأنالمرادبل،أوجهسبعةعلتُقرأمنهجملةولاكلمةكلبأنالمراد

")3(.سبعةإلىالواحدةالكلمةفيالقراءاتعدد

.(801)صتخريجهسبق(1)

28(.)9/الباريفتح2()

2(.821/)الأحوذيتحفة:وانظر23(،)9/الباريفتح)3(
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127تلقيهوهيتاتلمالكلآنالننريلتنز

التوضيح:منالإيجازهذابعديتبيَّن

مستوياتوتباين،اللهجاتاختلافيشمل"ماهو:السبعةالأحرفمدلولأن

اختلافيشملماوكذلك،التعليموتفاوت،الألسناختلافعنالناشئةالأداء،

المراد")1(.المعنىبهيتغيَّرلابما،الجملوترتيب،الألفاظبعض

أقوالمنتفرَّقمافجمع،السبعةالأحرفتعريففيالعبارةدقَّقمنوهناك

بأنها:مانعاً،جامعاًتعريفاًيكونعلَّه،مرتّبتوضيحٍمع،سهلةبعبارةفيها،السابقين

قدفتكونمنهابأيتقرأأنيمكنك،القراءةوجوهمنمُنزَّلةٌمتغايرةٌمتعددةٌ"وجوهٌ

القرآنيةالوجوهتبلغهأنيمكنحدأقمىأنبمعنىمراد؟هناوالعددمنزلاً،قرآناًقرأت

أنواعمنواحدٍنوعضمن،الواحدةالقراَنيةالكلمةفيوذلك،أوجهسبعةهوالمئزلةُ

")2(.القرآنمنموضعكلفيالحدّهذاالأوجهتبلغأنيلزمولاوالتغاير،الاختلاف

)3(:كالآتيوتفسيره،السبعةالأحرفمعنىفيالمختارالرأيهوالتعريفوهذا

المعانيلأحدترجيحهذا:"القراءةوجوهمنمتغاير!مُنزَّلةٌمتعددة"وجوهٌ:قوله

:صفاتبأربعموصوفةوهي،الحرفلفظتحتملهاالتي

سبعة.إلىتصلقد)متعددة(فهي-

والمعنى.اللفظفيأواللفظفيسواء)متغايرة(وهي-

7(.ه)صشاهينالصبورلعبدالقرآنتاريخ(1)

6(.)صهالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديث2()

للدكتورالتفاسيرمقدماتخلالمنالقرآنعلوم:وانظر73(،-6ه)صالسابقالمرجع)3(

الأولى،الطبعة،لبنان-بيروت،الرسالةمؤسسة355(،354-)2/حقيشيخصفاءمحمد

.م4002اهـ-425
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شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر128

كماأصحابهوأقرأهاادلّه،عنجبريلمن!يمّالرسولتلقاها)منزلة(وهي-

ألفاظفيالتصرفإباحةتتضمنالرخصةأنزعممنعلىردّالقيدهذاوفيهي،

.القرآن

هذهعلىالأحاديثألفاظكافةاجتماعلكون(القراءةوجوه)منوهي-

سمعت..قرأوا.حرففبأي...أمتكتقرئأنيأمركادلّهإن..جبريلاقرأني:اللفظة

غير!يمّ...إلىادلّهرسوليقرأنيهالمحروفعلالفرقانسورةيقرأحكيمبنهشام

.بالقراءةالاختلافتعلقفيالصريحةالألفاظمنذلك

منهاوجهفكلمنزلاً"قراَناًقرأتقدفتكونمنهابأيتقرأأن"يمكنك:وقوله

ولهذا؟واحدةمنزلةفيكلهافهيأصابوا.فقدقرأواحرففأيما:الحديثفيكماقراَن

المصاحف.فيواحدبرسمجميعاًكتابتهاعلعفانبنعثمانحرص

الحديث.ألفاظفيكماسبعةهومراد"هنا"والعدد:وقوله

سبعةهوالمنزَّلةُالقرآنيةالوجوهتبلغهأنيمكنحدأقم!أن"بمعنى:وقوله

قرئماوفيهواحد،وجهعلىقرئالقرآنوغالبالعلماء،جمهورقالهماوهو"أوجه

1(.)أوجهسبعةإلى

السابقين:التعريفينخلالىفمن

ذلك-بعد-الحديثمعنىيظلالسبعةالأحرفحولإشاراتمنأوجزناهوما

دون،المسلمةالجماعةواجهتلمشكلةوحلًّاتيسيراًجاءتالتيالرخصةتلكإلىيشير

القاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديثانظر:،عياضوالقاضي،الطبريجريرابنعدا(1)

72-73(.)ص

http://www.al-maktabeh.com



تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

)1(.المرويةالقراءاتوجوهإطارعنتخرجلالكنها،الرخصةتلكلأبعادتحديد

912

)2(:الآياتبعضرقراءةفيالاختلافاتلوجوهتوضيحيةأمثلة

6(.0:المائدةأ!)وَعَبَدَاَلطغُوتَ:تعالىقوله-ا

،)3(.23:اءالإسأ!أفياَّلُمَآتَقُل)فَلَا:تعالىوقوله-2

.911أسبأ:!أَشفَارِنَابَتنبَخعِذرَبافَقَالُوْا):تعالىوقوله3-

التفصيل:

هما:؟متواترتانقراءتان!وَعَبَدَاَلطغُوتَ):تعالىقولهفيأ-

(1)

)2(

)3(

الأولى،الطبعة(،12.)صالحمدقدوريغانمللدكتور:تاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسم

.الأردن-عمَانعمَار،ار

منوفقهتُهَاتعلمتُهَا(الآياتبعضقراءةفيالاختلاف)وجوهفيمهمةملحوظةلناوهنا:أقول

والملحوظة،القراءاتتوجيهمادةلناتدرشطأثناءالبيليعليبنأحمدالدكتوروأستاذناشيخنا

حكمتانالاختلافهذاوفيبعضها،فيولكنجميعهاالقرآناَياتفييوجدلاالاختلافأنهي

سَبعةِعلىأُنزِلَالقُرآنَهَذَا)إنّ:عليهالمتفقالحديثفيلمجه!النبيذكرهبمامرتبطتانجليلتان،

هما:والحكمتان(،مِنهُتيَسَّرَمافاقرَؤواأَحرُفٍ

قدوهذهالاَيات،بعضفيقراءتهكيفيّاتتعددفيالقرآنأمةعلاليسر:الأولىالحكمة"

السبعة.الأحرفأحاديثذكربعدإليهاأشرت

وهذا،اَيةمقامتقومقراءةكلفكأن،قراءةكلوفقالمعانيأوالأحكامتعدد:الثانيةوالحكمة!

الإعجاز.علىودليلٌالإيجاز،منضرب

)فَلَاالإسراء:سورةفيالأولى:هي،الكريمالقرآنمنمواضعثلاثةفي!)أُفٍ:لفظةوردت

67(،:الاَية1!اَدلَّهِدُونِمِنتَعبُدُوتَوَلمَاثَ!أُفِّ):الأنبياءسورةفيوالثانية!،أفِّلًمُمَآتَقُل

.(17:الآية1!ئَكُتَآأُفٍّلِؤَلَدَئهِقَالَوَاَلًذِى):الأحقافسورةفيوالثالثة
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شبهارةمنصحولهأثيروماآرمةالترالتثرأءأَتفىالتوازر013

منالباءضممعوالدالالعينبفتحالطَّاغُوتِمهو!وعَبُدَ:الأولىالقراءةا-

)1(.حمزةقراءةوهي،الطاغوتوخفضعبد،

فعلأنهعلىوالدالوالباءالعينبفتحمهـو،الطَّاغُوتَ!وعَبَدَ:الثانيةالقراءة2-

)2(.العشرةالقرَّاءباقيقرأوبها،المفعوليةعلالطاغوتونصبماض،

سعيدبنعثمانعمرولأبي:السبعالقراءاتفيوالتيسير2(،46)صالقراءاتفيالسبعةانظر:(1)

الثانية،الطبعة،بيروت-العربيالكتابدارنشر،أوتويرتزلبتصحيحهعُني(،001)صالداني

إسماعيلبنالرحمنلعبد،السبعالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعانيوإبراز،م8491هـ-أ404

مكتبة،عوضعطوةإبراهيم:الشيختحقيق(،432)2/المقدسيشامةبأبيالمعروفإبراهيمابن

الأمانيحرز:المسمىالشاطبيةمتنهوالأمانيوحرز،تاريخدون-مصر،الحلبيالبابيمصطفى

الأندل!يالرعينيالشاطبيأحمدبنخلفبنفِيرُّهبنللقاسم:السبعالقراءاتفيالتهانيووجه

،م5991هـ-5141،الثالثةالطبعة،الزعبيتميممحمد:ومراجعةوتصحيحضبطهـ(،095)ت

وإتحاف255(،)2/العشرالقراءاتفيوالنشر،السعودية-المنورةالمدينة،الهدىدارمكتبة

.(52)صهالبشرفضلاء

هـ(،561هـ-08)الكوفيعمارةأبوالزيَّاتإسماعيلبنعمارةبنحبيببنحمزةهو:وحمزة

حجةوكانبأثر،إلَّاادلّهكتابمنحرفاًيقرألموالأعمش،عاصمبعدالقراءةفيالناسإمامكان

وخلادهـ(،922)تخلفهما:راويانعنهاشتهر،للحديثحافظاًبالعربيةبصيراًاللّه،بكتاب

261(،1/)النهايةوغاية111(،)1/الكبارالقراءمعرفةانظر:عنه.بسندهـ(225)ت

.(1/661)العشرالقراءاتفيوالنشر

هـ(:44.)تالمهدويعمَّاربنأحمدالعباسأبيللإمام:القراءاتتوجيهفيالهدايةشرحانظر:(2)

الأولى،الطبعة،الرياض-الرشدمكتبةحيدر،سعيدحازمالدكتورودراسةتحقيق2(،2/67)

البشرفضلاءوإتحاف255(،)2/العشرالقراءاتفيوالنشرأم،599اهـ-416سنة

للشيخ:والدُّرةالشاطبيةطريقيمنالمتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةوالبدور2(،هه)ص

،لبنان-بيروت،العربيالكتابدار49(،)صهـ(:أ534)تالقاضيالغنيعبدالفتاحعبد

.م8191هـ-ا104،الأولىالطبعة
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Mتلتميهو،!ياتالعَريمالقرانياىصنؤ

ثلاث:والأحقافوالأنبياءالإسراءسورةفيالواردةمهوأُفٍّ!الولفظةوفي-ب

هي:؟متواترةقراءات

السور)1(الثلاثفيمنونةكسرهامعالفاءبتشديدمهو!وأُفٍّ:الأولىالقراءةا-

عاصم.عنحفص)4(ورواهاجعفر)3(وأبو)2(نافعقرأوبها

الشامي،عامروابن،البصريعمرووأبو،المكيكثيروابن،المدنينافع:همالعشرةوالقراء=

جعفرأبو:للعشرةوتتميماً،السبعةالقراءوهؤلاء،الكوفةمنوهموالكسائيوحمزةوعاصم

العاشر.خلفوهوالبغداديوخلفالحضرميويعقوبالمدني

والبدور357(،)صالبشرفضلاءدرإتحاف3(،70-603)2/العشرالقراءاتفيالنشر:انظر(1)

1)صلزاهرةا 8 o.)

إمامهـ(،ا96)تالمدنيالمقرئرويمأبومولاهمالليثينعيمأبيبنالرحمنعبدبننافعهو:)2(

كثير،خلقٌعليهوقرأ،المدينةأهلتابعيمنطائفةعلىقرأجعفر،أبيبعدالقراءةفيالمدينةأهل

قالون:هماراويانعنهاشتهر،صالحثقة،السبعةالقراءأحد،والعربيةالقراءاتبوجوهعالماًكان

(،'"0)2/النهايةوغاية14(1/70)الكبارالقراءمعرفةهـ(.أ79)توورشهـ(022)ت

.(1/211)العشرالقراءاتفيوالنشر

تابعي،العشرةالقرَّاءأحدهـ(،ا35)تالقارئالمدنيالمخزوميالقعقاعبنيزيدجعفرأبو:هو(3)

علىالقراَنعرض،بذلكالقارئفسُمِّيالقراءةفيالمدينةأهلإمامكانالقدر،كبيرمشهور

وردانابنبروايتيقراءتهاشتهرت،عنهموروىهريرةوأبيعباسوابن،عياشابنمولاه

النهايةوغاية72(،)1/الكبارالقراءمعرفةانظر:أهـ(.07)تجمَّازوابنهـ(أ06)ت

.(1/178)العشرالقراءاتفيوالنشر382(،)2/

عاصم،عنعرضاًالقراءةأخذأهـ(،)09-هـ8الكوفيالمغيرةبنسليمانبنحفصهو:)4(

وغايةهـ14()1/الكبارالقراءمعرفةانظر:ثقة.وهو،القرآنحروففيبالضبطويوصف

25(.1/4)النهاية
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rl?شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفِىالتواتر

قرأ)1(وبها،الثلاثةفيتنوينغيرمنالفاءبفتح!وأُفَّ!:الثانيةالقراءة2-

)4(.ويعقوبعامر)3(وابنكثير)2(ابن

القرَّاءباقيقرأوبها،تنوينغيرمنالفاءبكسر)أُفِّ!:الثالثةالقراءة3-

)5(.العشرة

)1(

)2(

)3(

(4)

)0(

للقاضيللشيخالزاهرةوالبدور357()صالبشرفضلاءهـاتحاف3(30-607)2/النشرانظر:

.(18ه)ص

اهـ(،2)45-.المكيالداريمولاهممعبدأبواللّهعبدبنعمروبنكثيربناللّهعبدهو:

القراءةفيالناسإماموكان،باتفاقجبربنمجاهدعلىقرأمفوّهاً،فصيحاًكان،الأصلفارسد

هـ(192)توقنبلهـ(،052)تالبزيّ:هماراويانعنهاشتهر،منازعفيهاينازعهلمبمكة

القراءاتفيوالنشر(،1/434)النهايةوغاية86(،/1)الكبارالقراءمعرفةانظر:.عنهبسند

.(12ا-1/012)العشز

الشامأهلإمامهـ(،ا18)تاليحصبيعامربنربيعةبنتميمبنيزيدبنعامربنادلّهعبدهو:

الخولاني،إدريسأبيبعدبدمشقالقضاءوَلِيَ،بالشامالإقراءمشيخةإليهوانتهت،القراءةفي

راويانعنهاشتهر،عفانبنعثمانعلىقرأالذيوهوالمخزوميشهابأبيبنالمغيرةعلىقرأ

82(،/1)الكبارالقراءمعرفة.عنهبسندهـ(422)تذكوانوابنهـ(542)تهشامهما:

.(1/441)العشرالقراءاتفيوالنشر386(،/1)النهايةوغاية

هـ(52ه)تالحضرميينمولىالحضرميمحمدأبوإسحاقأبيبنزيدبنإسحادتىبنيعقوبهو:

ومذاهبهوعللهالقرآنفيوالاختلافبالحروفعالم،عصرهفيومُقريهاالبصرةأهلإمام

ورُوَيسهـ(352)ترَوْح:هماراويانعنهاشتهركُثر،شيوخٍعلىقرأالنحو،ومذاهب

فيوالنشر386(،)2/النهايةوغاية)1/157(،الكبارالقراءمعرفةانظر:هـ(.238)ت

.(1/186)العشرالقراءات

الزاهرةوالبدور357()صالبشرفضلاءوإتحاف3(،60)2/العشرالقراءاتفيالنشرانظر:

.(18ه)ص
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133تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

هي:؟متواترةقراءاتثلاثهه!أَشفَارِنَابَتنبَخعِذ)رَلبا:تعالىقولهوفي-ج

وبحذفالنداء،عل"ربَّنا"باءبفتح!أَشفَارِنَابَتنبَعِّدْ)رَلا:الأولىالقراءة-ا

الدعاءبصيغة"بعِّدْ"أمر،فعلأنهعلىمكسورةالعينتشديدمع"باعد"باءبعدالألف

عامر)3(.ابن)2(عنهشامورواهاعمرو)1(وأبوكثيرابنقرأوبها،الرباعي"بعَّدَ"من

الابتداء،على"ربُنا"باءبرفع!اَشفَارِنَابَتنباعَدَ)ربُّنَا:الثانيةالقراءة-2

مضارعهالذيالماضيبصيغةأي؟والدالالعينفتحمع"بَاعَدَ"باءبعدالألفوبإثبات

)4(.الحضرمييعقوبقراءةوهي"يُبَاعِدُ"

وبإثباتالنداء،عل"رَبَنَا"باءبفتح!أَشفَارِنَابَتنبَعِذ)رَلبا:الثالثةالقراءة3-

2(

3(

4(

التميميالمازنيخزاعيبنالحارثبنالحصينبناددّهعبدبنالعريانبنالعلاءبنزبَّانهو:

والثقةالصدقمعوالعربيةبالقراَنالناسأعلمكاناهـ(،)07-54البصريعمروأبو

ت)الدوريهما:راويانعنهاشتهر،العلمأهلمنكثيرعندمقدَّمةقراءتهكانتوالزهد،

وغاية(،001/)1الكبارالقراءمعرفةانظر:.عنهبسندهـ(261)توالسوسيهـ(462

.r)(1/4)العشرالقراءاتفيوالنشر288(،/1)النهاية

الظفري:وقيل،السلميالوليدأبوهـ(245-ا)53ميسرةبننصيربنعماربنهشامهو

عنعرضاًالقراءةأخذومفتيهم،ومحدثهمومقرئهموخطييهمدمشقأهلإمام،الدمشقي

بالنقلمشهوراًهشاموكانحماد،بنعتبةعنهالحروفوروىخالد،بنوعراك،تميمبنأيوب

كبيرصدوق:الدارقطنيوقالثقة،:معينبنيحمىقال،والدرايةوالروايةوالعلموالفصاحة

.(1/441)العشرالقراءاتفيوالنشر35(،4)2/النهايةغايةانظر:.المحل

فيوالنشر18(،أ)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير952(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:

الزاهرةوالبدور945-.46(،)صالبشرفضلاءوإتحاف035(،)2/العشرالمَراءات

.26(.)ص

نفسها.المواضع،السابقةالمصادر
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منالدعاءبصيغةالدال!،وإسكانتشديددونالعينكسرمع"بَاعِدْ"باءبعدالألف

1(.)العشرةالقرَّاءباقيقرأوبها"يباعد"

فيهموجودةولاكلها،القرآنفيمتفرقةليستالسبعةف"الأحرفهذاوعل

فإنما،رواياتهممنوبرواية،الأئمةقراءاتمنبقراءةالقارئقرأفإذا،واحدةختمةفي

.cبكلها")2لاالسبعةالأحرفببعضقرأ

-.-تئنَ--.-

فيوالنشر18(،أ)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير952(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:)1(

الزاهرةوالبدور(،546-954)صالبشرفضلاءوإتحاف35(،5)2/العشرالقراءات

26(..)ص

28(.)9/الباريفتحفيحجرابنبنصِّهذلكوأورد(،401)صالسبعةالأحرف2()

فيقررهماباعتبار،وقراءةروايةكلفيبل،القرآنفيمتفرقةأنهاإلىالجزريابنوذهب:قلت

3(.1/0)النشر:انظر،أحرفسبعةكونهاوجه
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الثانيالمطلب

السبعةالأحرف"اختلاف:ضلالةدحض

وتناقض"تضاداختلاف

bra

،اختلافبينهاالسبعةالأحرفبأنالقولإلى)1(الإسلامأعداءمنكثيريذهب

وذلك،القراءاتبينوالاضطرابوالتناقضالتضادإلىيؤديالاختلافهذاوأن

السبعةالحروفهذهفيالناظرأَنَّوالحق،الكريمالقراَننصفيالشُّبهوإثارةللتشكيك

بيّنوقد،الوجوهفيوالتغايرالتنوعاختلافإلىتعوديجدهاعليهاالقرآنأُنزِلَالتي

شيءفيليسمحاور،ثلاثةفيتنحصرالسبعةالأحرفهذهفيالاختلافاتأنالعلماء

)2(:تناقضأوتضادمنها

واحد:والمعنىاللفظاختلاف:الأول

بإشمام!و)الزِّرَاطبالصادمهوو!وب!زَطَبالسين6(:الفاتحةأمهو)السِّرَاطنحو:-

(.r)الزايصوتالصاد

.(4)صالإسلاميالتفسيرمذاهب:كتابهفيقالهماانظرتسيهر.جولدالمستشرقرأسهموعل(1)

-1/94)العشرالقراءاتفيالنشرفيالجزريابنذلكونقل5(،5-47)صالسبعهَالأحرف2()

بإيجاز.الموضوعالذاتطرقفقد93(،1/)13تيميةابنفتاوىمجموعوانظر:(،05

-7(.6:الفاتحةا!عَلَيقِمْأَلغصَتآلدينَصِزَطَ*ننُتَقِيمَ!زَطَ)3()

بالسينو)سِّرَاطمهو)السِّرَاط!الحضرمييعقوبعنورويسكثير،ابنعنقنبلقرأ

-القرآنجميعفي!وو!وزرَاط!و)الزِّرَاطحمزةعنخلفوقرأ.الكريمالقرآنجميعفيالخالصة
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وبكسر،الميمإسكانمعالهاءبضم!و!ولديهم!،و)إليهم!،)عليهمونحو:-

!اسكانها)1(.الميمضممعالهاء

فيالواردةاللغاتمنوغيرها..وبضمها)2(.الراءبكسر)يعوشون!ونحو-

)3(.اتالقراء

شيءفيالقراءتيناجتماعجوازمعجميعاً،والمعنىاللفظاختلاف:الثاني

واحد:

القراءتيناجتماعأمكنوإنجميعاً،مختلفانوالمعنىاللفظأنالمحوربهذاوالمقصود

الآتية:كالأمثلةوذلك،فيهاجتماعهماتضادلعدمواحد،شيءفي

لأن؟ألفبغير!و)مَلِكِ،بألف،4:الفاتحةأ!يؤَهـآلذِ!تِمَنِكِ):تعالىقوله-

2(

3(

!)السِّرَاطعمروأبووقرأ."الإشمامبهالمقصود"وهذا،والزايالصادبينمزيجبصوتالكربم

وقرأ.بالإشمام)الزِّرَاط!قرأأنهروايةوفيبالصاد،!)الصِّرَاطقرأأنهروايةوفي،بالسين

فيالسبعةانظر:.القراَنجميعفيالخالصةو)صرَاط!بالصاد!)الصِّرَاطالعشرةالقراءباقي

فضلاءواتحاف272(،271-/1)العشرالقراءاتفيوالنشر(801-01ه)صالقراءات

.(163)صالبشر

ياءبعدوقعتإذاوالجمعالتثنبةضميرمعوكسرهاالهاءضمفيالقراءخلافتفصبلانظر:

القراءاتفيالسبعةفي.محركقبلوقعتإذاواسكانهابواوالجمعميمصلةوفي،ساكنة

274(.272-/1)العشرالقراءاتفيوالنشر(،11ا-801)ص

سورةفيالواردة!)بَعرِشُونَعاصمعنوحفصوالكسائيوحمزةعمرووأبوونافعكثيرابنقرأ

بضمعامروابنبكرأبيروايةفيعاصموقرأالراء.بكسر68،:النحلأوسورة،،137:الأعرافأ

!ماتحاف27(1/1)العشرالقراءاتفيوالنشر2(،29)صالقراءاتفيالسبعةانظر:.فبهماالراء

352(.)صالبشرفضلاء

5(.1/0)العشرالقراءاتفيوالنشر(،47)صالسبعةالأحرفانظر:
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اجتمعفقدوملِكُه،الدينيوممالكلأنه؟وتعالىسبحانهاللّههوالقراءتينبهاتينالمراد

(.)جميعاً)الوصفانله

الذالبتخفيف15،)2(البقرة:أ!يَكذِبُونَ)بِمَاكاَنُوأ:تعالىقولهوكذا-

فييَكذِبونكانواأنهموذلك،المنافقونهمالقراءتينبهاتينالمرادلأنوبتشديدها)3(؟

مجتمعانجميعاًفالأمران،تعالىاللّهعندمنبهجاءفيما!يمّالنبيويُكَذِّبون،إخبارهم

لهم)4(.

وبالزاي)6(؟بالراء(925()ْ:البقرةأ!نُنشِزُهَا!يْفَ):تعالىقولهوكذا-

2(

3(

C

5(

6(

طالبأبيبنمكيمحمدلأبيوحججها:وعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنالكشفانظر:(

،بيروت،الرسالةمؤسسة،رمضانالدينمح!يالدكتورتحقيق2(،1/5)هـ(:437)تالقي!ي

أبيزنجلةبنمحمدبنالرحمنلعبد:القراءاتوحجةام،799اهـ-418،الخامسةالطبعة

هـ-ا204،الثانيةالطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،الأفغانيسعيد:تحقيق،(77)صزرعة

هـ(:037)تخالويهبنأحمدبنالحسينالدّهعبدلأبي:السبعالقراءاتفيوالحجةام،829

هط1041الرابعةالطبعة،بيروت-الشروقدار،مكرمسالمالعالعبدالدكتورتحقيق62(،)ص

.(1/61)يةلهدااوشرخ!

أَلِمُؤعَذَابوَلَهُخمَرَضَاأدثَهُفَزَادَهُمُضًعققُلُوبِهِمقِ):تعالىقولهمن،01لآيةامن:لبقرةاسورة(

.!يَكذِبُونَبِمَاكاَلُؤأ

عاصموقرأالياء،وضمالذالبتشديديُحَذّبُون!)عامروابنعمرووأبوكثيروابننافعقرأ(

فيوالنشر143(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:بتخفيفها.!)يَكذِبُونَوالكسائيوحمزة

Y-.1/7)العشرالقراءات -A)Y.

i)صخالويهلابنوالحجة88(،)صالقراءاتوحجة،(rYv/>)الكشفانظر:( S -iA)

.(551-1/451)الهدايةوشرخ

نُنشِزُهَاثُتمَ)وَاَنظُزإِهـاَتعِظَامِص!يفَ:تعالىقولهمنجزء.952الآيةمن:البقرةسورة(

.!لَخمُانَكْسُوهَا

-وبالراءالأولىالنونبضم!)نُنشِزُهَاويعقوبجعفروأبوعمرووأبوكثيروابننافعقرأ(
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أحياها،أي:أَنْشَرَها،تعالىاللّهأنوذلك،العظامهيالقراءتينبهاتينالمرادلأن

فيالمعنيينتعالىاللّهفَضمَّنَالْتَأَمَتْ،حتىبعضإلىبعضهارفع:أيوأَنْشَزَها،

)1(.قدرتهعظيمعلىتنبيهاًالقراءتين

شيءفياجتماعهماجوازامتناعمعجميعاً،والمعنىاللفظاختلاف:الثالث

واحد:

ا!اجتماعهماامتناعمعجميعاً،والمعنىاللفظيختلف-الثالث-المحورهذافي

قرأ:منكقراءةوذلك،العامالتناقضعدمعنفضلاًذلك،لاستحالةواحد؟شيء

الرسلُوتيقَّن:المعنىلأنبالتشديد)3(؟()2(011:أيوسف!هو!ذِبوُاْقَذأَخَّهُتم)وَظَنُّوأ

بذبوهم.قدبمفأن

نأإليهمالمرسَلُتوهم:المعنىلأن،بالتخفيف!و)قَذ!ذِبوُاْ:قرأمنوقراءة

بهم.العذابنزلبهميؤمنوالمإنأنهممنبهأخبروهمفيماكَذبوهمقدالرسلَ

2(

3(

بالزاي!الونُنشِزُهَا!ههوالكسائيوحمزةعامروابنعاصموقرأ،لورشىالراءترقيقيخفىولا

والنشر،(82)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير(،918)صالقراءاتفيالسبعةانظر:.المهملة

231(./1)العشرالقراءاتفي

،(01.)صخالويهلابنوالحجة(،441)صالقراءاتوحجة31(،15/)الكشفانظر:

2)الهدايةوشرخ 0 6 - !r 5 /.)P

!ذِبوُاْقَذوَظَنُّوَا(خَّهُماَلرُّسُلُاَشتَئسَحَتَئ+إِذَا!و:تعالىقولهمن.011الاَيةمن:يوسفسورة

.!هُتمنَقرُنَاجَآ

وقرأ،الذالىبتشديد!وكُذِّبُوا!هوالحضرميويعقوبعامروابنعمرووأبوكثيروابننافعقرأ

القراءاتفيالسبعةانظر:.بالتخفيفمهو)!ذِبوُاْوالكسائيوحمزةوعاصمجعفرأبو

1/2)العشرالقراءاتفيوالنشر35(،1)ص 9.)l
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في"الجماعة"واوالأولوالضمير،يقينالأولىالقراءةعلىالآيةفيفالظن

إليهم.للمرسَلكذبوامهومالوفي"الجماعة"واوالثانيوالضمير،للرسل!و)وَظَنُّوأ

1(.)للرسلوالثانيإليهمللمرسَلالأولطوالضمير،شكالثانيةالقراءةفيوالظن

تيمية:ابنقاللِذَاوآخر،حرفبينالمعنىفيتناقضولاتضادهناكفليس

تَنَاقُضَتَتَضَمَّنُلاعليهاالقرآنأُنزِلَالتِيالسبعةالحروفأَنَّالمُسلمينبيننزاع"ولا

ليسأَحدهمامعنىيَكونوقد..مُتَقَارِبًا.أومُتَّفِقًامعناهايكونقدبلوَتَضَادّهُ؟المعنى

تَضَادٍّاخْتلافُلاوتغايُرٍتنَوُّعٍاختلافُوهذاحَقّ،المعنيينكلالكنالاَخَر،معنىهُو

الأحرفحديثعلتعليقهعندالزهريشهابابنفهمهماوهذاوتَنَاقُضٍ")2(.

لاوَاحِداًيَكُونُالذِيالأَمْرِفيهِيَإنَّماالأحرُفَالسَّبْعةَتِلْكَأنّ"بَلَغَني:بقولهالسبعة

")3(.حَرامٍولاحَلال!فِييَخْتَلِفُ

))إنجم!:النبيمنبأمرعنهادلّهرضيطالبأبيبنعليالإمامقالهماوكذلك

عُلِّمْتُم"كماتقرؤواأنيأمركمجم!ادلّهرسول

نأمبيِّناً،المسألةهذهحول،المسلمينطوائفجميعذكرأنبعدتيميةابنوقال

991(،)صخالويهلابنوالحجة366(،)صالقراءاتوحجة،15()2/الكشفانظر:)1(

366(.2/)الهدايةوشرص!

q(.13/)13تيميةلابنالفتاوىمجموع2()

بنأحمدنعيملأبي:مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرجالمسندوانظر:(،601)صتخريجهسبق)3(

محمدحسنمحمد:تحقيق414(،)2/هـ(:43.)تالأصبهانيإسحاقبنأحمدبناللّهعبد

.م6991،الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،الشافعيإسماعيلحسن

87(.)صتخريجهسبق(4)
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فيهيتضادخلافاًبعضاًبعضهايخالفلاالسبعةالأحرفأنعل"متفقونجميعهم

بعضاً")1(.بعضهاالآياتتُصدِّقكمابعضاًبعضهايُصدِّقبل،ويتناقضالمعنى

خلافيحلأ

كلاماًأوردفقد(،1/551)العرفانمناهلوانظر:4(،10)13/تيميةلابنالفتاوىمجموع(1)

هذا.منقريباً
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تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

الثالثالمطلب

كافٍ"شافٍ))كلها:!ي!قولهفيالكليةنوع

141

أبيفعن،كافٍشافٍمنهاحرفكلأن،السبعةالأحرفعن!يرالنبيأخبر

أَحرُفٍسَبْعةِعلألزِلَالقرآن))إن:!يمّاللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيالخدريسعيد

أَصَابُوا")2(.فقَدْعليهِقَرَؤُواحَرفٍ"فاصولما:أُبيّحديثفيلمجيموقال1(،")كافٍشافٍكلها

وحقّكاف،شافٍوأنه،السبعةالأحرفهذهمنحرفكلّتشملفالكلية

.باصوو

علمَهالتمسمنيَشفي:أي"كافٍشافٍ"كلٌّلمجيررّ:"وقوله:الدانيعمروأبوقال

منغيرُهويكفييشفيكماوالثوابَ،الفضيلةَبتلاوتهالتمسمنويكفيوحكمَتَه،

3(.)((فيهلماالأحرفسائر

وقوله:،الفضلفيبعضٍعنبعضهيقصرلا،الريبمنيشفي:أي"ف"شَافٍ

)4(.غيرهإلىمحوجٍغير،نفسهفيكافٍ:أي""كَافِ

الكبيرالمعجمفيالطبرانيعندنحوهجبلبنمعاذوعن142(،)6/الأوسطالمعجم)1(

.ثقاتورجالهالطبرانيرواه:وقال(451)7/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره(5/2051)

.(801)صتخريجهسبق)2(

.(65)صالسبعةالأحرف)3(

.(011)صالوجيزالمرشد(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شبهاتمنحههـل!أزريروماأنيةالزأءاتالكوقيالتواف142

إظهارفيللإعجاز"كَافٍ":المقصود،فهمفيللعليلأي"شَافٍ"::وقيل

)1(البلاغة

شافٍالسبعةالأحرفهذهمنحرفٍ"فكل:اللّهرحمه)2(البغويالإماموقالى

اللّهقال!كما،ووحيهوتنزيلهاللّهعندمنوكونها،المعنىفيلاتفاقهما،المؤمنينلصدور

فيكافٍوهو4،14:أفصلتمهوهـوَشِفَاًَهُدًءَامَنُوْاهُوَلِلَّذِجمتَ!وقُل:وتعالىسبحانه

")3(.بمثلهالإتيانعنالخلقوعجز،نظمهلإعجاز!اللّهرسولصدقعلىالحجة

-*،،--.--في-

دار2(،46)4/آباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبلأبيداود:أبيسننبشرحالمعبودعون(1)

الصغير:الجامعشرحالقديرفيضوانظر:هـ،ا514،الثانيةالطبعة،بيروت-العلميةالكتب

هـ.أ356سنة،الأولىالطبعة-مصر،الكبرىالتجاريةالمكتبة5(،4)3/المناويالرؤوفلعبد

فقيه،هـ()436سنةوُلدَ،الشافعيالبغويالفرّاءمحمدبنمسعودبنالحسينمحمدأبوهو:)2(

"شرح:مصنفاتهومن،خراسانقرىمن)بغا(إلىونسبته،السنّةبمحيويلقّبمفسّر،،محدّث

طبقات:انظرهـ(.5)16سنةالرودبمروتوفيالتفسير"،فيالتنزيلو"معالم"الحديثفيالسنة

هـ(:476)تإسحاقأبوالشيرازيالفيروزاَبادييوسفبنعليبنإبراهيمالفقهاء:

.(2952/)والأعلام،تاريخدون،بيروت-القلمدار،الميسخليل:تحقيق2(،25/\)

الشاويشزهير:تحقيق(،215)4/هـ(:165)تالفراءالبغويمسعودبنلحسينالسنةشرح)3(

المرشدوانظر:م،8391هـ-أ304سنة،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب،الأرناؤوطوشعيب

.(45)3/القديروفيض(،4/642)المعبودبعونوقارن(13)صهالوجيز
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الرابعالمطلب

السبعةالأحرفمنالعثمانيةالمصاحفعليهاشتملتما

143

الكريم:القرآنجمعفي:مدخل

أولاًالقرآنمنإليهيوحىمابكتابةيأمركان!ي!الرسولأنعليهخلافلا

مصحففيمجموعاًيكنلمولكنهوحفظاًكتابةسورهمنسورةكلفيآياتهمرتبابأولى

منارتدَّمنارتدَّالمسلمينبأمربعدهبكرأبيوقيام!ي!هاللّهرسول!وفاةوبعدواحد)1(،

في-القرَّاءوهم-القرآنحفَّاظوكان،لقتالهموهبّأبوبكرلهمفتصدى،العربقبائل

حروبوكانت،وكتابهاددّهدينعنللدفاعنداءهلبّواالذينالمسلمينصفوفأوائل

الصحابةخوفأثارمماالقرَّاءمنكثيرعدد-اليمامةيوم-فيقُتلحيث،شديدةالردة

الخطاببنعمرقاللِذَا،حفاظهبذهابالقرآنمنشيءذهابمنعليهماددّهرضوان

وإني،القرآنبقرَّاء-اليمامةيوم-استحرَّ)2(قدالقتل"إن:القرآنجمععلىيحثهبكرلأبي

تأمرأنأرىوإنِّي،القرآنمنكثيرفيذهبالمواطنفيبالقرَّاءالقتليستحرَّأنأخشى

وكتابتهالقرآنبجمع-ثابتبنزيد-الصدّيقبكرأبوأمرلذلك?(r)"القرآنبجمع

.(671-1/061)القرآنعلومفيوالإتقان2(،258-1/56)القرآنعلومفيالبرهانانظر:(1)

"حرر".:مادة(4/177)العربلسانانظر:وكثر.اشتدَّأياستحرَّ:2()

=البخاريصحيحفيعنهاللّهرضىِالصديقبكرأببعهدفيالكريمالقرآنجمعقصةانظر:)3(
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IIIشجهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالثّراءاتفيالتواتر

بضياعيضيعأنمنالقراَننصعلللمحافظةوذلكواحد،مصحففيمجموعاً

)1(.حفاظه

الاختلافاتعلىيقضيأن:هدفهفكانعنهاللّهرضيعثمانعهدفيالقرآنجمعوأما

إلى-أحيانًا-الأمروصلبل،الكريمالقرآنقراءةوجوهفي-القراءعند-كثرتالتي

وقراءتي،قراءتكمنخيرقراءتيليقولالرجلإنحتى)2(،البعضبعضهمتكفير

عنهمادلّهرضيالصحابةعثمانسيدنافجمعبالكفر)3(،شبيهوهذاقراءتكمنأفضل

فيكتبمماومأخوذواحد،بخطمكتوبواحدمصحفجمعفيواستشارهمجميعاً

.للخلافقطعاًسواهماوحرقللأمصار،منهنسخهـارسال!مادلّهرسولحياة

المهاجرينجمعأنبعدعنهادلّهرضيعثمانمنهذا"وكان:القرطبيقالذلكوفي

فيوثبتصحَّبماالعملعلىفاتفقواذلكفيوشاورهمالإسلامأهلوجلةوالأنصار

سديداًرأياًوكانرأيهواستصوبواسواهاماواطّراح!ي!النبيعنالمشهورةالقراءات

")4(.أجمعينوعليهمعليهادلّهرحمةموفقاً

)1(

)2(

(3)

(4)

/9()18c154رقم،ح/القرآنجمع:بابالقراَن،فضائل:كتاب V،صحيح:كذلكوانظر

.6768رقم(خ/9262و)6/،2044رقم/4/5Cov)البخاري

داودأبيبابنالمعروفالسجستانيسليمانبناللّهعبدبكرلأبيالمصاحفكتابانظر:

دار،واعظالسبحانعبدالدينمحبالدكتورونقد:وتحقيقدراسة(،1/531)هـ(:613)ت

علومفيوالإتقانم،2002أهـ=423،الثانيةالطبعة،لبنان-بيروت،الإسلاميةالبشائر

.(1/061)القراَن

2047،رقمح/القراَن،جمع:باب،القرآنفضائل:كتاب(،8091)4/البخاريصحيح

.(014)8/الأحوذيوتحفة(،81)9/الباريفتحوانظر:

.(1/25)القرطبيتفسير

نفسه.الموضع،السابقالمصدر
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145تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيك

بنتحفصةإلىعفانبنعثمانأرسلوجمعهاالصحفنسخفيالعملولبدء

ثمالمصاحفِفيننسخُهابالصُّحفإليناأرسلي"أنعنهاادلّهرضيالمؤمنينأمعمر

وجل،عزاللّهتوفاهحتىعنهاللّهرضيبكرأببعندالصُّحفوكانت)1(."إليكِنردُّها

عثمانجمعحتىعمربنتحفصةعندثماللّه،توفاهحتىعنهاللّهرضيعمرعندثم

.(2)المصاحففيمنهاالقرآن

نألخشيةكانبكرأببجمع"أن:عثمانجمعوبينبكرأبيجمعبينفالفرقلِذا

فيفجمعه،واحدٍموضعٍفيمجموعاًيكنلملأنه؟حملتهبذهابشيءٌالقرآنمنيذهب

لمجيوّ.النبيعليهوقفهمماعلسورهلاَياتمرتباًصحائف

علبلغاتهمقرؤوهحينالقرآنوجوهفيالاختلافكثرلماكانعثمانوجمع

ذلكفيالأمرتفاقممنفخشيبعض،تخطئةإلىببعضهمذلكفأدى،اللغاتاتساع

")3(.لسورهمرتباًواحدمُصحففيالصُّحفتلكفنسخ

علالعرضاتآخرهوالأمرعليهاستقرالذي"المصحف:البغويقاللِذَا

سوىماوأذهب،عليهالناسوجمعالمصاحففيبنسخهعثمانفأمر!سًيوّ،اللّهرسول

كسائروالمرفوعالمنسوخحكمفيالمصحفيخالفمافصار،الخلافلمادةقطعاً؟ذلك

")4(.الرسمعنخارجهوماإلىاللفظفييعدوأنلأحدفليس،ورفعنسخما

.2047رقم،ح/القرآنجمع:باب،القرآنفضائل:كتاب(،48091/)البخاريصحيح(1)

.(641)0/الكبيرالمعجم2()

63(.-62)صالسبعةالأحرف:وانظر2(،1)9/الباريفتح(3)

3(.0)9/الباريفتحوانظر:5(،421/)السنةشرح(4)
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السبعة:الأحرفمنالعثمانيةالمصاحفعليهاشتملتما:مسألة

شملتهل،الأحرفمنالعثمانيةالمصاحفشملتهماحولالعلمأهلاختلف

منالباقيهوومامنها؟واحداًحرفاًشملتأمبها،القرآننزل!التيالسيعةالأحرف

المصاحف؟هذهفيالأحرف

والجزمالخوضمنالكثيروتحيّرفيها،العلماءاختلفكبيرةمسألةهذهأنوالحق

القرآننزلالتيالسبعةالأحرفمعنىفيالخلافإلىراجعفيهاالخلافإذحقيقتها،في

ملخصاً،التوفيقوباللّهفأقول،الأحرفهذهفيمذهبهبحسبكلّتفسيروإلىبها،

يأتي:كمافيهاوالآراءالأقوال

منها:والراجحالمسألةهذهفيالواردةالأقوال

أقوالى:ثلاثةعلىوذلك

حرفهوالسبعةمنحرفعلىمشتملةالعثمانيةالمصاحفإن:الأولالقول

قريش.

به:القائلون

تلميذهوتبعه)2(،تيميةابنالإسلاموشيخ،)1(الطبريالإمامالقولبهذاقال

ot/1)الطبريتفسير(1) - irشاكر.طبعة

الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمدالإسلامشيخ:الرسولشاتمعلالمسلولالصارم)2(

-حزمابندار،شودريأحمدكبيرومحمدالحلوانيعمراللّهعبدمحمد:تحقيق924(،)2/

593(./)13الفتاوىمجموع:وانظرهـ.ا714سنة،الأولىالطبعة،بيروت
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وغيرهم.)3(والحموي)2(والطحاوي1(،القيّم)ابن

147

والاثاروالأحاديث...والأئمةالسلفمنالعلماءجمهورقول"إنه:تيميةابنقال!

)4(."القولهذاعلىتدلطالمستفيضةالمشهورة

(1)

(2)

)3(

(4)

قيمبابنالمعروفالدمشقيالزرعيأيوببكرأبيبنمحمد:الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة

،-بيروتالمعرفةدار،الفقيحامدمحمد:تحقيق368(،/1)هـ(:175)تاللّهعبدأبوالجوزية

.أم759هـ-أ593،الثانيةالطبعة

ادلّه،عبدأبوالجوزيةقيمبابنالمعروفالدمشقيالزرعيأيوببكرأبيبنمحمدهو:القيّموابن

كانالعلماء،كبارأحد،الحنبليالفقيههـ(75)196-ابدمشقووفاتهمولده،الدينشمس

وهوعنهيصدرمالجميعوانتصر،ولازمهتيميةابنعلىتتلمذ،الناسعندمحبوباًالخلقحسن

العباد"،خيرهديفيالمعاد"زادمنها:،كثيرةمصنفاتهمعه،وسُجِنعلمَهونشَركتبههذّبالذي

56(،)6/والأعلام)3/168(،الذهبشذراتانظر:كثير.وغيرها"،الموقعينو"إعلام

.(601)9/المؤلفينومعجم

.(501)6/مسلمصحيحشرحفيالنوويذلكذكر

(tern-أ)923جعفرأبوالطحاويالأزديسلمةبنسلامةبنمحمدبنأحمدهو:والطحاوي

الحنفية،رياسةإليهانتهتوفقيهها،المصريةالديارمحدثمصر،صعيدمن)طحا(فيونشأوُلدَ

النبلاءأعلاموسير933(،/1)الحفاظطبقاتانظر:0الآثار"معاني"شرح:له،بالقاهرةوتوفي

1/2)لأعلاموا(،51/72) 0 I).

الحمويالرضاأبيبنمحمدبنعمربنلأحمد:القراءاتأصولفيوالإشاراتالقواعد

القلم-داربكار،الحسنمحمدالكريمعبدد.:تحقيق92(،و)ص24()صهـ(:197)ت

.ماهـ-6048691ط)1(،،دمشق

عالمفقيههـ(197)تالحمويالرضاأبيبنمحمدبنعمربنأحمدالعباسأبوهو:والحموي

وتوجيههاالقراءاتفيأستاذاًمتفنناًمتقناًعالماًوكانحلب،قضاءتولى،القرآنعلومفي

3r)الذهبشذرات:انظر.والبلاغةواللغةوالتفسير 1 4)I.

593(./)13الفتاوىمجموعانظر:
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ذلك:فيحجّنم

متضمنوهو،السبعةالحروفأحدهوعنهادلّهرضيعثمانمصحفأنا-

)1(.السلامعليهجبريلعلى!ك!يهالنبيعرضهاالتيالأخيرةللعرضة

إباحةأمركانوإنما،وفرضإيجابأمريكنلمالأحرفبهذهالأمرأن2-

)2(.ورخصة

حرفوهو،السبعةالأحرفمنواحدٍحرفٍإلىراجعةالقراءاتهذهأن3-

شيءفيثابتبنوزيدأنتماختلفتم"إذا:القرشيينللرهطعثمانقول:بدليل،قريش

")3(.بلسانهمنزلفإنماقريشبلسانفاكتبوهالقراَنمن

المعتمد")4(."وهوقائلاً:،القولهذاحجرابنورجّح

الوجهة:لهذهالمؤيدةأقوالهممن

اختارهالذيالواحدبالحرفإلاللمسلميناليومقراءة"لا:الطبريالإمامقول

(.")ْالباقيةالستةالأحرفمنعداهمادونالناصحالشفيقإمامهملهم

الإمامأوضحهماوهذاواحد،حرفإلىالطبريعندالقراءاتفمرجع:قلت

أيديفيالتي"فالقراءات:بقوله،الطبريلكلاممناقشتهعند)6(طالبأبيبنمكي

593(./)13الفتاوىمجموع(1)

شاكر"."طبعة6(،1/4)الطبريتفسيرانظر:2()

بلسانالقرآننزل:باب،القرآنفضائل:كتاب192)3/صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

51.33رقم/خ،قريتر

(.0r)9/الباريفتح(4)

شاكر"."طبعة6(63-1/4)الطبريتفسيرانظر:)5(

-،القرطبيالقيسيالقيروانيمختاربنمحمدبنحموشطالبأبيبنمكيالمقرئالعلامةهو:)6(
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تلقيهوهيئاتالكريمالقرآنتنزيل

عليهانصَّالتيالسبعةالأحرفمنواحدحرف-الطبريعند:أي-عندهكلهاالناس

خطعلبالإجماعبهاالعملوذهب،سقطتقدالباقيةالأحرفوالستة!شًي!،النبي

واحد")1(.حرفعلالمكتوبالمصحف

السلفعلماءعندالمرضيالقول"فإن:فقالتيميةابنالطبريرأيعلىوسار

عثمانجمعالذيالمصحفأنالصحابةوقراءاتالأحاديثعامةعليهيدلالذي

خارجةٌالستةالحروفوأن،الأخيرةالعرضةوهو،السبعةالحروفأحدهوعليهالناس

مختلفغيرالمعنىأنمعالكلممختلفةكانتالسبعةالحروففإن؟المصحفهذاعن

متضاد")2(.ولا

الأمةعنهادلّهرضيعفانبنععمان"جمع:فقال،شيخهرأيإلىالقيمابنوجنح

اختلافهمإلىذريعةفيهااختلافهميكونلئلا،السبعةالأحرفمنواحدٍحرفٍعل

")3(.عنهمادلّهرضيالصحابةذلكعلووافقه،القرآنفي

إلىترجعالقراءاتأن:القولهذافيقرروهماحول!العلماءآراءتتبعبعديتضح

2(

3(

القرآنعلومفيالتبحرأهلمناللّهرحمهكان،بالقيروانمولدههـ(،)355-437محمدأبو

معانيعن"الإبانة:مصنفاتهمن.القراءاتبمعانيعالمامجوّداًمحسنأفيها،والتأليفوالعربية

فيو"التبصرة"،السبعالقراءاتوجوهعن"الكشف:لكتابهمقدمةيعتبروالذي"القراءات

2(.06)2/الذهبوشذرات93(،1/5)الكبارالقراءمعرفة:ترجمتهفيانظر0"القراءات

.(47)صالقراءاتمعانيعنالإبانة

2(.294/)المسلولالصارم

368(./1)اللهفانإغاثة

/oA)1العالمينربعنالموقعينإعلام:فيذلكمثلوقرر r،)سعد،الرءوفعبدطه:تحقيق

26(،)صالشرعيةالسياسةفيالحكميةوالطرقأم،739سنةطبعة،بيروت-الجيلدار

.القاهرة-المدنيمطبعة،غازيجميلمحمدد.:تحقيق
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شبه!هاتم!حولهأث!!وماآتيةالؤأءإتالقرفيال!واتر015

العثمانيفالمصحفعليهوبناءً،قريشحرفوهوالسبعةالأحرفمنواحدٍحرفٍ

أبيابنأكّدهماوهذا،السبعةالأحرفهذهمنواحدحرفعلىمشتمل-عندهم-

السبعة،منواحدحرفعلىالسبعالقراءاتأن"الصواب:بقولهالحمويالرضا

")1(.عليهالمصحفعنهادلّهرضيعثمانجمعالذيوهو

ومنالسبعةالأحرففيرأيمنالطبريقررهماإلىالقولهذامرجعإن:قلت

الطبريأقرَّهمامعمتناقضمذهبوهوسبع)2(،مترادفاتمعناهابأن،عليهتبعه

وكيف،قرآنالمنزلةالأحرفمنحرففكل،القرآنبعضبنسخدعوةفإنه)3(،نفسه

؟قرآنهوماأوالفرآنمنبعضاًيلغيأنالصحابةمنأحدأولعثمانيجيز

الأحرفجميعيحصرونالقولبهذافهم،الخلافهوةيضيقالقولبهذافالقائلون

،متعددةأوجهمنفيهابماالمتواترةالقراءاتمعيتنافىالحصروهذاواحد،حرففي

نأإلا-أحرفمنالمصحفعليهاشتملفيما-القولهذاأصحاباجتهدماوبرغم

نظراً.اجتهادهمفي

L-1,ثابتبنوزيدأنتماختلفتم.إذا.":بقولهعنهادلّهرضيعثمانسيدناقالهما

الاختلافيقصدفإنه"بلسانهمنزلفإنماقريشبلسانفاكتبوهالقرآنمنشيءفي

قوله:بدليل،الكلماتوبنيةالألفاظجوهرحيثمنلاوالكتابةالرسمحيثمن

")4(."فاكتبوه

صحيحعلىالنوويشرح:وانظر2(29(و)ص4)صالقراءاتأصولفيوالإشاراتالقواعد(1)

.(551)6/مسلم

f(.92)2/المسلولوالصارمشاكر،طبعة63()1/الطبريتفسير2()

قوله.ينقضوأنهقالهبماالطبريعلىردّففيه6(ه)صالقراءاتمعانيعنالإبانةانظر:)3(

الأزهريةالكلياتمكتبة:الناشر(،1/631)محيسنسالممحمدالدكتور:الكريمالقرآنرحابفي(4)

.أم089أهـ-هـ4هسنةطبعة،-القاهرة
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تلتميهوهجئاتيمال!!آنال!ي!!تنز

السبعة:الأحرفجميععلىمشتملةالعثمانيةالمصاحفإن:الثانيالقول

151

به:القائلون

حزم)1(ابنالإمامالرأيبهذاقال

)3(.الكلاموأهلوالقرّاءالفقهاء

منطوائفبهوأخذ)2(،الباقلانيوالقاضي

در:فيوحجتهم

نزلالتيالسبعةالأحرفمنشيءنقلتهملأنالأمةعليجوزلاأنهأ-

بها.القراَن

2(

3(

29(،/1)هـ(:564)تمحمدأبو،الأندلسيحزمبنأحمدبنعلي:الأحكامأصولفيالإحكام

هـ.أ454الأولىالطبعة،القاهرة،الحديثدار

-rA)القرطبيالأندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبوالإمامهو:حزموابن

عنالذهبيقال،التصانيفصاحبالظاهريالوزيرالأديبالمتكلمالحافظالفقيههـ(،456

الدرفيهاورأواومؤاخذةوأخذاًواستفادةانتقاداًوفتشوهاالعلماءمنآخرونبها"واعتنى:كتبه

وفي،تهزؤونتفردهومن،يعجبونومرةيطربونفتارة،المهينبالخرزالرصففيممزوجاًالثمين

مصنفاته:ومن!يو((،ادلّهرسولإلَّاويتركقولهمنيؤخذأحدوكلعزيزفالكمالالجملة

عشرةخمس"الخصالكتابفهمإلى"الإيصالىكتابأكبرهاومن،الأصولفيالإحكام،المحلى

.(43ه)صالحفاظوطبقات(،1/391)8النبلاءأعلامسيرانظر:.ورقةألف

93(.°/)13الفتاوىمجموعفيتيميةابنذلكذكر

وُلِدهـ(،304)338-الباقلانيبكرأبوجعفربنمحمدبنالطيببنمحمدهو:والباقلاني

جيدكان،الأشاعرةمذهبفيالرياسةإليهانتهت،الكلامعلماءكبارمن،قاضٍ،البصرةفي

وفياتانظر:"0القرآن"إعجاز:كتبهمنفيها،وتوفيبغدادسكن،الجوابسريعالاستنباط

.(176)6/والأعلام2(،4/96)الأعيان

31(./1)العشرالقراءاتفيوالنشر593(،/)13تيميةلابنالفتاوىمجموعانظر:
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نأولاغيرهادونالسبعةالأحرفببعضالقراءةعنينهىأنلمجوزلا2-

القراَن)1(.منشيءتركعلىيجمعوا

واحد،حرفعلىاقتصرعنهادلّهرضيعثمانسيدنايكونأنحزمابنأنكروقد

في-تعالىادلّهشاءإن-"ونذكر:فقالالإنكار،أشدذلكعلىوشددواحدةقراءةأو

بهانزلالتيالسبعالقراءاتأن:الصحيحبالبرهانالكتابهذامنالإجماعباب

علىالناسجمععنهادلّهرضيعثمانأنظنمنقولوبطلانكلها،عندناباقيةالقرآن

")2(.بعضدونالسبعةالأحرفبعضعلىأومنهاواحدةٍقراءةٍ

لا،السبعةالأحرفهنا:السبعبالقراءاتيقصدبأنهكلامهنهايةمنويفهم

)3(.المعروفةالسبعالقراءات

تعبرعندهباقيةمازالتفالأحرفولذا،للصوابأقربالقولوهذاقلت:

هذا.يومناإلىالسائدةالقراءاتعنها

الأحرفمنرسمهايحتملهماعلىمشتملةالعثمانيةالمصاحفإن:الثالثالقول

منها:حرفاًتتركلملها،متضمنة،الأخيرةللعرضةجامعةًالسبعة

به:القائلون

)4(المسلمينوأئمةوالخلفالسلفمنالعلماءجماهيرالقولهذاإلىذهب

3(.1/1)العشرالقراءاتفيوالنشر693(،/)13الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(1/29)الأحكامأصولفيالإحكام2()

.(4/974)السابقالمصدر:انظر)3(

الهدايةوشرح36(،)صالقراءاتمعانيعنالإبانةوانظر:31(،/1)العشرالقراءاتفيالنشر(4)

.(58)صالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفوحديث،"التحقيققسم"(1/5)
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153تلقيهوهيثاتالكريمالقرآنتنزيل

لأن؟صوابهيظهرالذيهوالقول"وهذا:الجزريابنالمحققعنهوقال

")1(.لهوتشهدعليهتدلُّالمستفيضةالمشهورةوالآثارالصحيحةالأحاديث

دلت:فيوحجتم

وأعثمانلسيدنايسوغفلا،قرآنالمنزلةالسبعةالأحرفمنحرفكلأنأ-

كماالمصحفرسمهوعنهاددّهرضيعثمانصنعهومامنها،حرفأيإلغاءالصحابة

.الأحرفمنشيئأفاحتملالأخيرةالعرضةفيهو

هذهبعضوجودعلىدليلوهذا،قائمةتزاللاالسبعةالأحرفحكمةأن2-

.المتواترةالقراءاتفيوورودهاالأحرف

.حرفمنأكثروجودعلىواضحدليلإلاذاكوما؟القراءةأوجهتعدد3-

الوجهة:لهذهالمؤيدةأقوالهممن

معنىفيالنظرأهلمنالحذاقعليهما"وأصحّ)2(:المهدويالعباسأبوقال

السبعةالحروفبعضُهوالقراءاتمنهذاوقتنافيعليهنحنماأن:اللّهشاءإنذلك

")3(.القراَنعليهانزلالتي

31(./1)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

أندلسي،مقرئ(هـ44ه)تالعباسأبو،التميميالمهدويالعباسأبيبنعماربنأحمدهو:)2(

؟مفيدةكتباًصنَّف،والعربيةالقراءاتفيرأساًكان،الأندلسإلىرحلبقيروان،المهديةمنأصله

cCr9q/1)الكبارالقرَّاءمعرفة:ترجمتهفيانظر."القراءاتتوجيهفيالهداية)شرحمنها:

.(1/481)والأعلام

.(041)صالوجيزالمرشدوانظر:"،التحقيق"قسم5(/1)الهدايةشرح)3(
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كثعبهئاتمنحولهآثيروكصاآنيةأصثضاالقرأءاتفياقيالتو

عنواستفاضتظهرتالسبعةهذه"لأن:تفسيرهمقدمةفي(0)الخازنقاللِذَا

بصحتها،وأخبروا،المصاحففيوالجماعةعثمانوأثبتها،الصحابةعنهوضبطها!لمج!النبي

أخرىوألفاظهاتارةمعانيهاتختلفالأحرفهذهوأنمتواتراً،يثبتلمماوحذفوا

")2(.متباينةولامتضادةوليست

محتملوخطّهواحد،حرفعلكتب"فالمصحف:طالبأبيبنمكيوقال

الخطَّاحتملالذيالاحتمالُفذلكمضبوطاً،ولامنقوطاً،يكنلمإذْ؟حرفمنلاكثر

")3(.الباقيةالأحرفالستَّةمنهو

حرفعلى،قريشلغةعلىكُتِبقدالمصحفُ"وكاناَخر:موضعٍفيوقالط

فاحْتَمَلضبِطَولايُنْقَطْ،ولم،القرآنفيالمسلمينبينالاختلافُليزولواحد؟

القراءاتمنالمصحفرسماحتملهماإبقاء:يعنيهذامكيوكلام")4(،لذلكالتأويل

الثابتة.

،البغداديحلب،عملمنقريةشيحةإلىنسبةالشيحيإبراهيممحمدبنعليالدينعلاءهو:(1)

ودمشق،ببغدادسمعهـ(،)678سنةوُلد،بالخازنعرفوبهذاالسميساطيةالكتبخازن

"مقبولمنها:،أخرىمصنفاتوله"،التنزيلمعانيفيالتأويل"لبابأسماهكبيراًتفسيراًوجمع

،(2624/)للداووديالمفسرينطبقات:انظرهـ(.72)5سنةبحلبتوفي"،الحديثفيالمنقول

.(771)7/المؤلفينومعجم

إبراهيمبنمحمدبنعليالدينلعلاء":التنزيلمعانيفيالتأويل"لبابالمسمىالخازنتفسير)2(

البابيمصطفىومطبعةمكمَبةشركةطبع(،12)1/هـ(:725)تبالخازنالشهيرالبغدادي

.م5591هـ-أ375،الثانيةالطبعةبمصر،وأولادهالحلبي

36(.)صالقراءاتمعانيعنالإبانة)3(

3(.5)صالسابقالمصدر(4)
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155تلقيههوهحئاتآالكم!آنأكفرتن!هـيا!

الأحرفتلكبأيوحفظهقراءتهفيوخُيّرتالقراَن،بحفظأُمرتفالأمة

)1(.شاءتالسبعة

معلاتفاقه،القلبإليهيطمئنماوهو،والمتانةالقوةغايةفيالقولوهذا:قلت

المصحف.رسماحتملهمماشيئاًولاشتماله،عنهاللّهرضيعثمانبصنيعقررناهما

المسألة:فيوالراجحالمختار

هماأعلمواللّهللصوابالأقوالأقربأنيتضح،الثلاثةالأقوال!تتبعبعد

القول-نرجّحهماوهو-ودقةوضوحاًالأقوالوأكثر)2(،والثالثالثانيالقولان

المسلمين.وأئمةوالخلفالسلفمنالعلماءجماهيرإليهذهبماوهو،الثالث

الثابتةالمنزلةالأحرفمنشيئاًأن:المحققونعليهالذيالمسألةهذهفيف"الحق

الصديقبكرأبوسلفُهذلكفعلولايطَّرحه،ولمعثمانيهملهلمالأخيرةالعرضةفي

مصاحفضمنباقيةالأخيرةالعرضةفيالثابتةالأحرفوأنأجمعينعنهماددّهرجمما

")3(.القيامةيومإلىالأمةلكلقائمةبهاالرخصةوأن،عثمان

-.-ا*-ير-مَبماثِ

:المتواترةالقراءاتإنكارتهمةمنالطبريالإماموتبرئةومشروعيتهمنشؤهالقراءاتفيالاختيار(1)

اهـ-174مكة،-القرىأمجامعةمطبوعات6(،)صشلبيإسماعيلالفتاحعبدللدكتور

.أم699

أعلم.واللّه.السبعةالأحرفمعنىفيالعلماءقررهماعلىبناءفيهاوالخلاف.اجتهاديةالمسألة2()

.(58)صالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديث3()
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الثانيالباب

بهايُقرأالتيالقراءات

تواترهاحولالشبهاتوتفنيد

:فصولوثلاثةتمهيدعلىويشتمل

وفصوله.البابهذامحتوىبيانوفيهالتمهيد:

انتشارها.تعريفها،:القراءات:الأولالفصل

وأركانها.المتواترةالقرآنيةالقراءة:الثانيالفصل

والرَّدالقراءاتتواترحولوالطعونالشبهات:الثالثالفصل

عليها.
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توأترها"حولالمثمبها!وتفنبدبهاأئقرالتيأَءاتال!مو

وفصولهالبابهذامحتوىبيانفي

915

المسلمينأجيالأذهانفيونقلهالكريمالقرآنثبوتفيالقطعيّةحقيقةرسخت

التيالعشر()القراءاتالمتناقلةالقراءاتأنأذهانهمفيرسخكما،القرونتطاولمع

أقطارأكثرفيكثيرةبرواياتاليوميُقرأالقرآنترىلِذَا؟ذاتهالقراَنهيالقراَنبهايُقرأ

القولالتفسير،وكتب،القراءاتوكتب،الفقهأصول!كتبتناقلتوقد،المسلمين

نتيجةالحقيقةوهذهبالتواتر،القطعيّةهذهعنويعبرون،المتناقلةالقراءاتثبوتبقطعيّة

وصدىمشاهد،معلومالمذكورةالقراءاتتواترإنإذْ؟الخارجيالواقعفيمنطقيّة

2(.:السجدةأمهواَلعَئَمِينَرَّبِّمِنفِيهِلَارَشااَل!تيتَنريِلُ!الو:تعالىلقولهحقيقي

القراءةفيالاختيارومفهومالقرآنيةبالقراءاتالتعريفعنيتحدثالبابوهذا

)الفصلذلككلويدرسفيها،والتدوينالأمصار،فيلانتشارهامختصرعرضمع

.(الأول

قبولهاومقياسالمتواترةالقراَنيةالقراءةعن-الثانيالفصلفي-الحديثنثنّيثم

الدراسةهذهتفصّلهالذي"التواتر"ركنخصوصاًوأركانها،ضوابطهافيوالتفصيل

يعنيفهوالسند،بواسطةالنقلوششلزم)القطع(...اليقينيالعلميفيدلأنه؟لأهميته

ع!ي!.النبيإلىالمتواتربالإسنادألفاظهاأداءوالمراد،القراءاتنقلفي()التوقيف

إنكارحكمفيالتفصيلمع،المصحفرسمتوقيفيةعنالحديثجانبإلى

ذلك.وتوضيحبها،القراءةوحكممنهاالشواذإلىوالإشارة،القراءات
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وكذا،القراءاتحولتثارالتيالشبهاتتفنيدعنالبابهذافيالحديثويُختم

ذلكويوضّحعليها،الملاحظاتوإبداء،العربيةحيثمنفيهاالمطعونالقراءات

(.الثالث)الفصل

وتوفيقهاللّهمنبعونتفصيلهافينشرع،فصولثلاثةفيالبابهذاجاءثمومن

يأتي:فيما
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الأولالفصل

القراءات

انتشارها-تعريفها

مبحثين:علىويشتمل

القرآنية.بالقراءاتالتعريف:الأولالمبحث

وتدوينها.القرآنيةالقراءاتانتشار:الثانيالمبحث
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توألىهـهاحولالشبهاتوتفنيدبهاأيُؤ!النيأءاتالز

الأولالفصل

القراءات

انتشارها-تعريفها

163

مامعتعريفاتها،بأشهروتفصيلاًجملةالقراءاتتعريففيالفصلهذايشرع

يتناولهماوهذا،القراءةفيالاختيارمفهوموتوضيح،موضوعاتمنالقراءاتتشمله

الفصل.هذامن(الأول)المبحث

بالتلقيإليناوصلتأنإلىالأمصارفيالقراءاتانتشارعنالحديثفينشرعثم

بالقبولط،لهاالعلمأهلوتلقيانتشارهامبحثفييفصّلفهوالمتواتر،والسندالصحيح

مع،السبعةالأحرفهيليستالسبعالقراءاتبأنالمسلمينعندبدهيةحقيقةليوضّح

(.الثاني)المبحثدراسةًذلكويعرضط،القراءاتفيللتدوينميسَّرةصورةتوضيح

يأتي:فيمانفصلهما،مبحثينمنيتكونالفصلهذافإنثمومن
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شبهاتمنحولهأثروماالقرآنيةاءاتالقرفيالتواتر

الأولالمبحث

القرآنيةبالقراءاتالتعريف

لمعرفتهاوذلك؟عليهاشتملوماهناالقراءةعلمموضوعاتبيانعلىحرصت

حيثمنالعلمأهلبينفيهاالحاصلللاختلافوكذلك،القراءاتعلمأساسوأنها

بعد-الثانيالفصلوفيوتوضيحها،ومعرفتهادراستهاهنافغرضنا،وعدمهالتواتر

تواترها.معرفةحيثمنفيهاالعلمأهلأفوالنفصل-ذلك

الاختصاصأهلعندالقرآنيةالقراءاتتعريفاتأدقعلىالمبحثهذاويرتكز

مامعإليهما،القراءةونسبةوالمُقرئالقارئمعرفةوبيان،الفنهذاأصحابمن

فيالاختيارمفهومتوضيعجانبإلى،موضوعاتمنالقراءاتعلمعليهاشتمل

الاَتية:المطالبفيذلككلويدرس،القراءة

واصطلاحاً.لغةالقراءاتتعريف:الأولا!لطلب

".الفروع"الفرش،الأصول!:القراءاتعلمموضوعات:الثانيالمطلب

.القراءاتفيالاختيار:الثالثالمطلب
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الأولىالمطلب

والاصطلاحاللغةفيالقراءاتتعريف

165

:القراءةلمعنىاللغوّيةالدلالاتأولاً:

)1(،والاجتماعالجمعمعنىحولتدورأ،راقومادة،قراءةجمع:القراءات

بمعنى:،قارئفهووقُرآناً،قِراءَةً،يَقْرَأُ،قرأ،:يقالقرأ،للفعلمصدر:اللغةفيوهي

)2(.تلاه

قرأته،فقدجمعتهشيءوكل،الجمعاللفظةهذهفي"الأصلالأثير)3(:ابنقال!

والاَياتوالوعيد،والوعد،والنهيوالأمر،القصصجمعلأنهقراَناًالقرآنوسُمِّي

بتحقيق،(78)5/هـ(:593)تزكريابنفارسبنأحمدالحسينلأبي:اللغةمقاييسمعجم(1)

ومطبعةمكتبةشركةام،969هـ-ا938،الثانيةالطبعة،هارونمحمدالسَّلامعبد:وضبط

بمصر.وأولادهالحلبيالبابيمصطفى

62(.)ص""القاففصل،المحيطالقاموس2()

الدين،مجدالعلامة،الشيبانيالواحدعبدبنالكريمعبدبنمحمدبنمحمدبنالمباركهو:3()

656-44)الموصليثمالجزريالأثيرابنالسعاداتأبو oنحوياًأديباًمحدثاًفقيهاًانك'(هـ

تصانيفه:ومن،ثقةفاضلاًكان،وإحسانبرذامهيباًعاقلاًورعاًوالإنشاءالحساببصنعةعالماً

بنأحمدبنبكرأبو:الشافعيةطبقاتانظر:"0الحديثغريبفي"النهاية"،الأصول"جامع

العليمعبدالحافظالدكتور:تحقيق61(،)2/هـ(:851)تشهبةقاضيبنعمربنمحمد

(.2y)3/الذهبوشذرات!7041سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الكتبعالم،خان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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1(.")والكفرانكالغفرانمصدروهو،بعضإلىبعضهاوالسور

بعض،إلىبعضهوضمصتجمعتهقرآناً:الشيءقرأت:العربلسانفيوجاء

ولداً،أسقطتما:أيقط،جنيناًقرأتوماقط،سلاًالناقةهذهقرأتما:قولهمومنه

..)2(.قطحملتما:أيجنيناً،تجمعلم:بمعنىولد،علىرحمهايضطمَّلمأو

أيضاًبالضمقُرآناًالشيءوقرأ،بالضموقُرُآناًقِرَاءةًالكتاب"قرأ)3(:الرازيوقال

وفلان،قراءته:أي(17:القيامةأانَهُو!هووَقُؤتَجعَهُوعَلَتنَاإِنَ):تعالىوقوله،وضمهجمعه

0")4(..بمعنىالسلاموأقرأكالسلامعليكقرأ

(.")ْالترتيلفيبعضإلىبعضهاوالكلماتالحروفضم:"القراءة:الراغبوقال

معنىعنيخرجلااللغويةدلالاتهفيالقراءاتمصطلحأنلنايتبينسبقومما

بعض.إلىبعضهوضممتجمعتهأي،الكتابقرأتومنه،والضمالجمع

:الاصطلاحفيالقراءاتتعريفثانياً:

وسأكتفي،القراءاتلعلمتعريفاتعدةالقراءاتعلماءمنالاختصاصأهلذكر

يأتي:فيماوأبرزهاالتعريفاتهذهأدقبذكر

.(1/921)العربولسان3(،40/)الراء"مع"القافباب،الحديثغريبفيالنهاية(1)

.(1/281)""قرأمادة،العربلسان2()

الحنفية،فقهاءمنوهو،الريمنأصله،الدينزينالرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمدهو:)3(

سنةبعدتوفي،اللغةفيالصحاحمختار:كتبهومن،والشاممصرزار،والأدببالتفسيرعلموله

.(211)9/المؤلفينومعجم(،55)6/الأعلامانظر:هـ.666

.(022)ص"قرأ"مادة،الصحاحمختار(4)

.(2025/)"قرأ"مادة،القرآنغريبفيالمفردات(5)
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الزركمثي:الدينبدرتعريفا-

علىالمنزلالوحيهو"فالقرآنقائلاً:،للقرآنتعريفهأثناءالقراءاتعرّفحيث

كتبةفيالمذكورالوحيألفاظاختلافهي:القراءاتوالإعجاز.للبيان!ي!محمد

(.?وغيرهما")وتثقيلٍتخفيفٍمنكيفيّاتهاأوالحروف

:الجزريبنالدينشمستعريف2-

")2(.لِنَاقِلهمعزُوّاًواختلافها،القراَنكلماتأَداءبكيفيةعلم:القراءات":قال

)3(:القسطلانيالدينشهابتعريف3-

فيواختلافهماددّهلكتابالناقليناتفاقمنهيُعرف"علمبأنها:القراءاتعرّف

وغير،والاتصالوالفصل،والإسكانوالتحريك،والإثباتوالحذفوالإعراباللغة

.السماعحيثمنوالإبدالالنطقهيئةمنذلك

والحذفوالإعراباللغةفيواختلافهماتفاقهممنهيعرفعلم:يقالأو

النقل.حيثمن،والوصلوالفصل،والإثبات

")4(.لناقلهمعزُوّاًواختلافها،القرآنكلماتأداءبكيفيةعلمٌ:يقالأو

3(.1/81)القراَنعلومفيالبرهان(1)

هـ(:833)تالجزريبنمحمدبنمحمدالعلامةللإمام:الطالبينومرشدالمقرئينمنجد)2(

مكة-السعوديةالعربيةالمملكةالفوائد،عالمدار،العمرانمحمدبنعلي:بهعُني94(،)ص

هـ.ا914سنة،الأولىالطبعة،المكرمة

الدين،شهابالعباسأبو،القتيبيالقسطلانيالملكعبدبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدهو:)3(

منالمسند،المقرئالفقيهالحجةالعلامةالإمامهـ(،)851-239القاهرةفيووفاتهمولده

الذهبشذراتانظر:"0القراءاتعلمفيالإشاراتلطائف":مصنفاتهمن،الحديثعلماء

232(./1)والأعلام(،4/121)

.(1/017)الإشاراتلطائف(4)
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.الجزريابنتعريفمنمنقولالقسطلانيتعريفمنالأخيرالجزءأنيلاحظ

اتفاقمنهيعرف"علمٌإلى:بكاملهالقسطلانيتعريفبعضهماختصروقد

")1(.السماعحيثمنبهالنطقأحوالفيواختلافهمتعالىاللّهلكتابالناقلين

بعدإلاَّيتحققولا،الكريمالقرآنيشملالمختصرالأخيرالتعريفوهذا:قلت

.القراَنسورعلالحروففرلشتطبيق

)2(:القاضيعبدالفتاحالشيختعريف4-

وطريقالقراَنية،بالكلماتالنطقكيفيةبهيعرف"علمٌبأنها:القراءاتعرّف

")3(.لناقلهوجهكلعزومعواختلافاً،اتفاقاًأدائها

وفي(،ه)صالدمياطيللبناالبشرفضلاءإتحاف:فيذُكِربنصهالقسطلانيتعريفأنيلاحظ-

البقاعيحسنبنعمربنإبراهيمالحسنأبو:القراءاتعلملأجزاءوالإشاراتالضوابطكتاب

دمشق-الفكر،دار،الحافظمطيعمحمدالدكتور:تحقيق(،91)صهـ(:88ه)تالشافعي

.م6991هـ-ا614/الأولىالطبعة،لبنان-بيروتالفكر،دارسوريا،

الأسبقالمقارئلشيخالعشر(:القراءاتفيكتابين)ضمنالقصيدمقصودإلىالمريدإرشاد)1(

ومطبعةمكتبةشركةعوض،عطوةإبراهيم:وتقديمتحقيق(،ه)صالضَباعمحمدعليالشيخ

.م8491هـ-ا454سنة،الأولىالطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفى

دمنهور،مدينةمواليدمنهـ(،أ304هـ-ا)325القاضيمحمدبنالغنيعبدالفتاحعبدهو:2()

الأزهرعلماءأفاضلمن،والعربيةالشرعيةالعلوموفيوعلومهاالقراءاتفيمبرّزمصريعالم

"البدور:منهاالإفادةفينهايةالإجادةفيغايةمصنفاتلهالعصر،ووحيدالدهرآيةوخيرتهم

الفتاحعبد:الباريكلامتجويدإلم!القاريهدايةانظر:"0المتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرة

الأولى،الطبعة،المنورةالمدينة-الإسلاميةالفجردار658-662(،)2/المرصفيعجميالسيد

.م1502هـ-اtyأ

7(.)صالزاهرةالبدور)3(
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وتفصيل:توضيح

التعريفاتهذهأنالباحثيرى،القراءاتلعلمالعلماءتعريفاتجملةفيالنظربعد

عنالقراءاتلعلمالتعريفاتأدقمنتعتبربل)1(،القراءاتعلموصلبمضمونفي

لابدَّأمور،التعريفاتتلكبعضفيأنهغير،العلمهذاتعريففيتوسّع)2(ممنغيرها

وهي:نذكرها؟أنلنا

القراءاتتعريففيالاختلافمواضععن(الاتفاق)مواضعبعضهمتركإنا-

علالقراَنمعظمظلحيث،القرآنأوجهبالأصلهيالاتفاقمواضعإذْيضر،لا

وأمماوبيِّن،واضحوهذا،السبعةالأحرفإنزالبعدحتى")3(قريش"لغةواحدوجه

علمموضوعفهيالقراَن،كلماتفيالمختلفةالأوجه:هيالتي(الاختلاف)مواضع

الخطاببنعمرللفاروقحصلوما،وفهمهالعلمهذادراسةأساسبل،القراءات

بنعمرجعلوذلك،الكلماتبعضفيبينهماالقراءةاختلافإلَّاحكيمبنهشاممع

الدارسأنكما،الاتفاقموضعليعرفلا،الاختلافموضعليعرفيستفهمالخطاب

1(

2(

3(

صديق:العلومأحوالبيانفيالمرقومالوشيالعلوموأبجد(،1317)2/الظنونكشفانظر:

العلمية-الكتبدارزكار،الجبارعبد:تحقيق(،428)2/هـ(:ا357)تالقنوجيحسنابن

علمهدفتوضيحبابمنذلكولعلَّ،القراءاتتعريففيأطالافقد.م7891سنة،بيروت

أعلم.واددّه،ودراستهالقراءات

العربيةعلومتعريفليشمل،القراءاتعلممضمونعنالتعريفيخرجلاحتىبالتوسمعأقصد

واددّه،ومظانهعلمهفيكلذلك،تفصيلويأتيبه،خاصتعريفلهفالكلالتجويد..علمأو

أعلم.

والدر(،01)صاالوجيزوالمرشد2(،42)4/المعبودوعون27(،)9/الباريفتحانظر:

.(5/5)المنثور

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شبهاتمنحولهأث!!وماآتيةالقرالقواءات!االتوأتر175

إلمطويحفظها،ويفهمهاليعرفهاالقرَّاءبينالاختلافمواضععنيسألالقراءاتلعلم

.الأحكاممنذلكغير

هذاميدانفارسالجزريابنبهاعبّركما"القرآنكلمات"أداءعبارةإن2-

،وغبرهالقاضيالفتاحعبدالشيخبهاعبّركما"القرآنيةبالكلمات"النطقوعبارة،العلم

معرفةبعدالقراءاتبعلمالمقصودإذْ،القراءاتعلمتعريففيالعباراتأوضحمنلهي

النطقفيالقرآنيةالكلماتأداءكيفيةدراسةهو،الاتفاقمواضعمنالاختلافمواضع

لذلكوجل،عزّالعالمينربعنالسَّلامعليهجبريلعن!لمجيمّالنبيقرأهاالتيبالهيئة

القاضيالفتاحعبدالشيخوتعريفالجزريابنتعريفأن-ادلّهعندوالعلم-أرى

.مانعانجامعانتعريفان-القسطلانيتعريفمنأكثرومرتباًمختصراًيعتبرالذي-

المختلفالكلمةوهي،الحروفهيالتعريففيالقراَن"ب"كلماتالمقصود3-

القرآنكلممنالقرَّاءبينفيهالاختلافوقع"ماهي:وقيلالقرَّاء،بينقراءتهافي

فعلاً")1(.أواسماًأوالنحوييناصطلاحفيحرفاًكانسواء

الشروحفييأتيبالأصلهو،القراءاتعلمتعريففيالعلماءبعضطفصّلهما4-

فياستحسنهماذلكعلىويلاحظ،القسطلانيالدينشهابذلكفعلكماالتعليموأثناء

.الجزريابنتعريفبالأصليعتبرالذي-التعريفمنالثالثالجزء-الثالثالتعريف

فيواضحوهذاذلك،أمكنماالحدودفيوالاختصارالإيجازيُفضَّلكما5-

الموفق.واددّه،تبعهومنالجزريابنتعريف

بنأحمدبنمحمدبنعثمانبنعليالقاسملأبي:المنتهيالمقرئوتذكارالمبتديالقارئسراج(1)

طبعة،لبنان-بيروتالفكر،دار(،اأ)صهـ(:185)تالبغداديالعذريالقاصحالحسن

.أمهـ-599أ415سنة
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تواترهاحولىالشبهاتوتفنيدحمايُقرآالتيالقراءات

:القراءاتعلمعليهاشتملما

W

العلمهذاأنالقراءاتلعلمالسابقةالتعريفاتتلكعرضخلالمنيتَّضح

يأتي:فيمانركّزهامعيّنةبأموريتعلق

أدائها.وطرائق،الكريمالقرآنلألفاظالصحيحالنطق%

!ياّله.النبيإلىالمتواتربالسندالمنقولةالأداء،فيالأوجهاختلاف-ب

منها.بوجهالقراَنيتحققوالتي)1(،المتواترةالاختلافاتأوجهضبط-ج

يشتملانالعامبمعناهماوالقراءاتالتجويد)2(أنعلهناالتأكيدمنبدولا

ذواتلأنعنهما؟التواترنفيبسببهيمكنلاماوهووصفاتها،الحروفذواتعلى

والإشاراتالضوابطصاحبأرادلماولذامنهما)3(،أصيلجزءوصفاتهاالحروف

1(

2(

3(

منالغرضلأن(؟الشاذة)الاختلافاتمنغيرهاعنخروجاً(المتواترة)الاختلافات:قلت

.المتواترةالاختلافاتضبطتحصيلهوالعلمهذا

عنعبارةالقرَّاء:عندقهو،الرداءةضدالجودةمنهوالاسمتجويداًجودمنمصدر،التجويد:

التصحيحفيالغايةانتهاء:ومعناهالنطقفيالرداءةمنبريئةبالألفاظمجودةبالقراءةالإتيان

حقوقَها،الحروفإعطاءوهو،القراءةوزينةالتلاوةحليةوالتجويد:.التحسينفيالنهايةوبلوغ

النطقوتلطيف،لفظهوإشباعبنظيرهوإلحاقه،وأصلهمخرجهإلم!الحرفوردُّمراتبها،وترتيبها

التمهيدانظر:.تكلّفولاإفراطولاتعسّف،ولاإسرافغيرمن،وهيئتهصيغتهحالعلىبه

شرف،جمااع:وراجعهلهقدم8(،)صالجزريبنمحمدبنمحمدللإمامالتجويد:علمفي

العشرالقراءا!فيالن!ثروانظر:م،2002هـ-ا422سنةبطنطا،للتراثالصحابةدارطبعة

(1/01.)2

الكريم،للقرآنالقرّاءقراءاتتواترعنالأداءهيئاتنفييزعممنعلىردهذاأن:لاحظ

فيالحاجبابنعلىالجزريابنردّففيهاالدراسةهذهمن32(،4)صانظر:تفصيلولزيادة

ذلك.نفيهعلعالشديدإنكارهبلالأداء،هيئاتنفي
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شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر

الأجزاءبعضويربطالانتشار،منيقللبطريقومقاصدهالقراءةعلموسائلضبط

القراءةفي"الكلام:فقال،القراءةعلممنجزءًاوصفاتهاالحروفمخارججعلببعض

يكونأنفإماالنطقنفسإلىراجعاًكانومالا.أوالنطقنفسإلمطراجعاًيكونأنإما

الحرفذاتإلم!بالنظريكونأنفإماتصحيحهبحسبكانومالا.أوتصحيحهبحسب

)2(.الصفاتفنوالثاني1(،)المخارجفن:الأول:الوصفحيثمنأو،الذاتحيثمن

معنىإلىراجعاًيكونأنفإما؟النطقنفسإلىراجعاًفيهالنظريكونلاماوأما

لسانعليتمشىماباعتباريكونأنفإماالكلاممعنىإلم!رجعومالا.أوالكلام

الوقف:الثاني.العربية:الأول؟ووصلهالكلامقطعمنيحسنماباعتبارأو،العرب

والابتداء")3(.

:والمقرئالقارئوبيانالقراءاتعلمتعريففيالمختار

")4(.لِنَاقِلهمعزُوّاًواختلافها،القرآنكلماتأَداءبكيفية"علمٌهو:القراءاتعلم

(.أدائها)ْوكيفيَّةبها،النطقأحوالحيثمنالقرآنكلمات:وموضوعه

2(

3(

المحققينعندالمختارفالصحيحعددها،فياختلفواوقد،مخرججمعنحارج:الحروفمخارج

الحروفمخرجفأسقطواعشرستةهيوالقراء:النحاةمنكثيروقالمخرجاً،عشرسبعةأنها:

فيوالتمهيد(،1/891)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:.واللينالمدحروفهيالتيالجوفية

.24c)صالتجويدعلم

الحروففيالنفسكجريانبهالنطقعندللحرفتُعرضكيفيةوهيصفة،جمع:الصفات

النشرانظر:تفصيلهافيوللتوسع.ذلكإلىوما،المجهورةالحروففيجريانهوعدم،المهموسة

77(./1)الباريكلامتجويدإلىالقاريوهداية2(،1/40)العشرالقراءاتفي

.(12)صلإشاراتوالضوابطا

.(94ص)المقرئينمنجد

.7(ص)هرةلزاالبدورا
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173تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتيالتكلراءات

!)1(.النبيعنالقراءةأئمةعنالمتواترةالصحيحةالنقولمن:واستمداده

بالكلماتالنطقفيوالتغييرالتحريفعناللسانصيانة:وفائدتهثمرته

)2(.القراَنية

:ئلمقروا

القراءاتفيلأنبِها؟شُوفِهَعمَّنمشافهةًورواهاأداءًبالقراءاتعَلِمَمَنهو

)3(.والمشافهةبالسَّماعإلَّاتُحْكَمُلاأشياء

:درجاتثلاث:والقارئ

.القراءاتمنثلاثاًيُفردأنإلىالإفرادفيشرعمنهو:المبتدئا-

.القراءاتمنخمساًأوأربعاًيُفردأنإلىالإفرادفيشرعمنهو:والمتوسط2-

وأشهرها)4(.أكثرهاالقراءاتمنعرفمنهو:والمنتهي3-

:القارئإلىالقراءةنسبة

والوجه:والطريقوالروايةالقراءةبينالفرقويتضمن

)1(

(2)

(3)

)4(

6(،)صالبشرفضلاءوإتحاف(،1/171)الإشاراتولطائف(،94)صالمقرئينمنجدانظر:

7(.)صالزاهرةوالبدور(،)صهالقصيدمقصودإلىالمريدوإرشاد

.()صهالقصيدمقصودإلىالمريدرشادإ:وانظر،7()صالزاهرةلبدورا

6(،)صالبشرفضلاءوإتحاف(،1/117)الإشاراتولطائف(،94)صالمقرئينمنجدانظر:

.()صهالقصيدمقصودإلىالمريدوإرشاد

أصولبيانفيوالإضاءة6(،)صالبشرفضلاءوإتحاف94(،)صالمقرئينمنجدانظر:

الطبعة،القاهرة-للتراثالأزهريةالمكتبةالناشر:(،ه)صالضباعمحمدعليللشيخ:القراءة

.م9991هـ-أ524،الأولى
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كالاَتي:الأولم!الثلاثةبينالفرق

.قراءةفهوالعشرالقراءاتأئمةمنلإمامنُسِبما-كل

رواية.فهوبواسطةولوالقارئعنللاَخذنُسِبماوكل-

1(.)طريقفهوسفلوإنالراويعنللاَخذنُسِبماوكل-

مثاله:

جَعَلَثُوَّمِّنضَعفظًقَكماَئَذِىاَدفَه!و:تعالىقولهمن!!وضَحعنىلفظفيالفتح

مهووَهُوَاَتعَلِيصُأنمًدِسُيشًاءُمَايَخلُقُوَشَتبَةًضَعفًابَعدِمُوَّةٍمِنجَعَلَثُصَّقُوَّهًضَعفٍبَعدِمِن

حفصر،عن)3(الصباحبنندوطريق)2(،شعبةورواية،حمزة:قراءة:فهي(،4o:الرومأ

الواجب.بالخلافيسمىماوهذا!هو)4(.!وضُعف!بضمالعشرةالقراءباقيوقرأ

الوجه:وأمَا

سبيلعلىفهو،الجائزةالأوجهمنوجهبأيبالإتيانفيهالقارئخُيّرمافهو

)5(.والإباحةالتخيير

وإتحاف(،1/171)الإشاراتولطائف2(،0.-991)2/العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(1)

.(01)صالزاهرةوالبدور(،)صهالقراءةأصولبيانفيوالإضاءة2(،6)صالبشرفضلاء

عاصم،راويأهـ(،)59-39الكوفيالنهشليبكرأبوالحناطسالمبنعيانربنشعبةهو:)2(

انظر:عاملاً.عالماًكبيراًإماماًوكان،السائببنعطاءوعلى،مراتثلاثالقرآنعليهوعرصر

.(1/6rY)النهايةغاية

عنحفصعلىالقراَنقرأ،صالحضابطمقرئهـ(،921)تالكوفىِالصباحبنعبيدهو:)3(

2(،40)1/الكبارالقرَّاءمعرفةوكثير.الأشنانيسهلبنأحمدعنهالقراءةsjJj،عاصم

.(1/594)النهايةوغاية

.(052)صالزاهرةوالبدور(،44ه)صالبشرفضلاءإتحاف:القراءةهذهفيانظر(4)

وإتحاف(،1171/)الإشاراتولطائف2(،0-.991)2/العشرالقراءاتفيالنشرانظر:)5(

.(01)صالزاهرةوالبدور(،)صهالقراءةأصولبيانفيوالإضاءة2(،6)صالبشرفضلاء
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Woححاتواترحولالشبهاتوتفنيدبهاأيُؤالتياءأتالض

الجائز.بالخلافيسمىماوهذا..وغيرها،السورتينبينالبسملةأوجه:مثل

والجائز(:الواجبأالخلافينبينوالفرق

فلو،وروايةنصخلاف،والطرق،والروايات،القراءاتخلاف"أنهو:

علهوإذْ،كذلكليسالأوجهوخلاف.الروايةفينقصاًكانمنهابشيءالقارئأخلّ

بشيءإخلالاًيكونولا،الروايةتلكفيأجزأالقارئأتىوجهفبأيالتخيير،سبيل

")1(.داعبلاواحدموضعفيلجمعهاحاجةفلامنها

-3-3ةةبز-

الزاهرةوالبدور(،ه)صالقراءةأصولبيانفيالإضاءة:وانظر2(،6)صالبشرفضلاءإتحاف(1)

.(01)ص
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الثانيالمطلب

القراءاتعلمموضوعات

(1)"الفروع"الفرش،لأصولا

)2(.غيرهعليهيبنىما:اللغةفيوهوأصل،جمع:الأصول

تحققماكلفيالجاريالكليالحكم:أيالمطّرد،الحكمهوالقرَّاء:اصطلاحوفي

2(

بعلمالمتصلةالعلومأما(،والفرش)الأصولالقراءاتعلميحتويهاالتيالموضوعاتهذه

مثل:؟كثيرةفهيالقراءات

معنا.مرّوقدالجزريلابنالتجويدعلمفيالتمهيدكتاب:مثلالتجويد.علمأ

لمحمدالقراءاتفيالسحريراتوتوضيحالمشكلاتحلكتاب:مثل.التحريراتعلم-ب

.شرفجمالمراجعة،م2052هـ-ا423،ثانيةطبعةمطبوع،الخليجيالرحمنعبد

عمرأبيللإمامالأمصارمصاحفمرسوممعرفةفيالمقنعكتاب:مثل.والضبطالرسمعلم-ج

الأزهرية-الكلياتمكتبة،قمحاويالصاددتىمحمد:بتحقيقمطبوع،الدانيسعيدبنوعثمان

.القاهرة

الكريمعبدبنلأحمدوالابتداء،الوقفبيانفيالهدىمناركتاب:مثلوالابتداء.الوق!د-علم

.م7391هـ-ا393الثانيةالطبعةمصر،،الحلبيالبابيمصطفىبمطبعةمطبوع،الأشموني

فنمعرفةفيالمددحسنوكتابالزهرناظمةشرحاليسربشيركتاب:مثل.الفواصلعلمهـ-

العدد.

خالويه.لابنوالحجة،القراءاتحجةكتاب:مثل.القراءاتتوجيهعلمو-

.(1/54)لتعريفاتا:نظرا
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WVتوأترهاحولالشبهاتوتفنيدبهااّيُقرالتيالقراءات

)4(،والإمالةوالفتحوالإدغام)3(،والإظهار)2(والقصر)1(،كالمد،الحكمذلكشرطفيه

ذدت.وذحو

القراءبينفيهامختلفقراَنيةكلمةكلقراءةكيفيةمنالسورفييذكرما:والفرش

مقابلةبالفروعبعضهموسمّاهالحروفحرفويسمىصاحبها،إلىقراءةكلعزومع

)5(.للأصول

هووالقصر:.دونهالمدّحرفذاتيقوملاالذيوهو،الطبيعيالمدحرففيمطزيادةهوالمدّ:(1)

هدايةوانظر:313(،/1)العشرالقراءاتفيالنشر.حالهعلىالطبيعيالمدّوإبقاءالزيادةترك

2(.1/66)الباريكلامتجويدإلم!القاري

عندالساكنةالنون:مثلالمظهر،الحرففيغنةغيرمننحرجهمنحرفكلإخراجهوالإظهار:2()

القاريهداية7،.الرعد:1!هَادٍمَؤْوٍ)رَلكلالهاءعندوالتنوين(،9:الحترأ!هَاجَرَ)مَقالهاء

.(561-1/951)الباريكلامتجويدإلم!

يرتفعمشدداًواحداًحرفاًالحرفانيصيربحيثمتحركبحرفساكنحرفالتقاءهو:الإدغام)3(

الأولكانما)فالكبير(:وصغير:كبيرإلىوبنقسم،حرفينبوزنوهوواحدةارتفاعةبهمااللسان

ذإ،وقوعهلكثرةكبيراًوسمي.متقاربينأمجنسينأممثلينأكاناسواء.متحركاًفيهالحرفينمن

نوعيلشموله:وقيل.إدغامهقبلالمتحركإسكانفيلتأثيره:وقيل.السكونمنأكثرالحركة

)ألصَنَلِخَت176ِ(،البقرة:أ!بِاَلحَئِّ)أئحِئَف:ذلكمثالوالمتقاربين..والجنسينالمثلين

كلامتجويدإلىالقاريوهداية275(،/1)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:92(،الرعد:4]طُوفَي

.(1/261)لباريا

نحوفيالدالفيالتاءإدغام:مثل،متحركحرففيساكنحرفإدغامهوالصغير:والإدغام

والقاف9124،:البقرةأ!فِئَؤتِن)-نحوفيالميمفيوالميم(،47:أيوسف!)حَصحَدئُمْ

وهداية2(العشر)2/القراءاتفيالنشرانظر:0120المرسلات:أ!نَخْدُمك)أَرمنالكاففي

23(.4-1/233)الباريكلامتجويدإلىالقاري

(U)الإمالة.تعريفففيها؟الدراسةهذهمن8(ه)صراجع

أصولفيوالإضاءة931(،و)ص317()صالمعانيوإبراز29(،)صالقارئسراجانظر:)5(

.(51)صالقراءة
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شجثهاتلعنحوكهاّثرِماانجةالؤالقراءاتفيالتواتر178

:والفرشالأصولتعريفخلاصة

:لأصولا

.القرآنسورجميعفيقارئلكلالمطَّردةالأحكاموهيباباً،عشرينفيوتنحصر

وغيرها....والإمالةالفتح1(،)الكنايةهاء،الإدغام:مثل

:والفرش

وبيان،حدةعكالقراَنسورمنسورةكلكلماتنثروهوالسور،فيوينحصر

القرَّاء.فيهاختلفما

2(.)وبالزايبالراء(952:البقرةأمهونُنشِزُهَا!و!يفَ:تعالىقوله:مثال

-ءا؟-ئي-
-.-*.مى

الأول:قسمينعلتأتيوهي،الغائبالمذكرالمفردبهايكنىالتيالضميرهاءهي:الكنايةهاء(1)

فالأصلضمأوفتحوهومتحركتقدمهاإن:متحركقبلفالتي؟ساكنقبلوالثاني،متحركقبل

لَهُ،قَالَ!و9(،:النملأ*!وأَنَا!انَّهُؤ37(،:البقرةأهُوَ!)إِنَّهُدنحو:القراءلجميعبواوتوصلأن

الجميععنبياءتوصلأنفالأصلكسراً،قبلهاالمتحرككانهـان137،:الكهفأ!وصَاحِبُهُووَهُوَ

مهـوإِتنِىت)وَقَؤمِهِ(،582:البقرةأ!هوءَاتَسهُأَنترَلِّهِ)فِى،،62:البقرةأ!و!ثِيرًاءبِهِيُضِل!و:نحو

ساكنقبلالتيوأماصلتها.وعدمصلتهافياختلفوافإنهمساكنتقدمهاهـان26(،:الزخرفأ

!وعَكَنحو:،الجميععنصلةغيرمنهاؤهتكسرأنفالأصل،ساكنةياءأوكسرةتقدمهافإن

،(71:براهيمإأ!هواَتمَؤ!)وَيَأتِيهِ،133:المؤمنونأ!ولَّذِينَاَقَؤمهِوميومِن،(ا:الكهفأ!ولكِئبَأعَتدِهِ

نحوالقراء،كلعندصلةغيرمنضمهفالأصلالياء،غيرساكنأوضمأوفتحتقدمهاوإن

(."1/40)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:4(،0:التوبةأمهـوأَخرَجَهُاَ!ذِينَإِذاَدلَّهُنَصَرُه!يوفَقَذ

الدراسة.هذهمن(137)صفيالمَراءةهذهتفصيلسبق2()
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هاتوإضحولالشبهاتوتفنيدبهاأئز!التيالقراءات

الثالثالمطلب

)1(القراءاتفيالاختيار

Wl

الاختيار:تعريف

يَعْمِدأن:القومعند"الاختيار:بقولهالاختيار)2(الجزائريطاهرالشيخعرّف

ذلكمنويجرِّد،عندهالراجحهومامنهافيختارالمرويةالقراءاتإلىلهأهلاًكانمن

")3(.حدةعلالقراءةفيطريقاً

مروياتهمنالقارئيختارهالذي"الحرفبأنهالاختيارالفضليالدكتوروعرّف

")4(.اختيارهفيمجتهداً

)1(

(2)

(r)

(4)

يختاروالمالقرَّاءأنالقارئوليعلم،لأهميته؟القراءةفيالاختيارموضوععنالحديثجاء

مضبوطة.ومعاييرشروطوفقاختاروهاوإن!ا،بالقياسأوعشواءاختيارقراءاتهم

ثمهـ(،أ-338)1268الجزائريالسمعونيموهوببنأحمدبنصالحمحمدبنطاهرهو:

منأصله،اللغاتأكثريحسنكانcعصرهفيوالأدبباللغةالعلماءكبارمن،بحاثة،الدمشقي

و"التبيان"القرآن"تفسيرمنها:مصنفاًعشرينمنأكثرله،بدمشقووفاتهومولدهالجزائر،

ومعجم688(،)1/المطبوعاتمعجم:ترجمتهفيانظر"0بالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعض

.r(1)3/والأعلام35(5/)المؤلفين

.(12)صابالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان

-بيروت،القلمدار(،51ه)صالفضليالهاديعبدللدكتور:وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات

.(113)صللقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديث:وانظر.م0891سنة،الثانيةالطبعة،لبنان
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شبهاتمنأث!هـحولهوماالقرآنيةالقراءاتفيالمّواتر

والاختيار:القراءةبينالفرق

مجردةقراءةللمقرئيكونأنتعنيالقراءةأنَّوالاختيار:القراءةبينوالفرق

.آخرهإلم!القرآنأولمنواحدحرفعلى

حروفاًرواهاالتيالقراءاتمجموعمنالقارئيأخذأنفهوالاختياروأما

يكونحينفيقراءةمنمنهاحرفيكونقد-يذكرهأولا_يذكرهلسببيفضلها

.()1الكريمالقراَنآخرإلم!وهكذا،أخرىقراءةمنالآخرالحرف

وأساسه:الاختيارنشأة

الصحابةعصرإلىيرجع"القراءةفي"الاختيارنشأةفيالأساسيالمرجع

زيدقراءةعلىالقرآنيقرأ"كانعباسابنأنالجزريابنذكرفقد،عنهمالدّهرضي

مناختارهاأيمسعود")2(،ابنقراءةمنأخذهاحرفاًعشرثمانيةإلَّا،ثابتابن

مسعود.ابنقراءة

رواياتهم،والمشتهرةقراءاتهمالمنتشرةالعشرةأوالسبعةالقرَّاءمنواحدوكل

علىالأعصارهذهفيالمسلمونأجمعوقد،صحيحوكلأكثر،أواختيارانعنهروي

)3(.القراءاتمنورأوهرووهمماالأئمةهؤلاءعنصحماعلالاعتماد

المعروفعمرأبببنأحمدالمقرئ:المشهورينالرواةبرواياتالمعروفينالقرَّاءقراءاتانظر:(1)

،بيروت-الرسالةمؤسسة،الجنابينصيفأحمدالدكتور::لهوقدمحققه28()صبالأندرابي

.أم869هـ-ا704،الثالثةالطبعة

.(1/624)النهايةغاية2()

.(1/64)القرطبيتفسيرانظر:)3(
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Wتواترهاحولالشبهاتوتفنيد!ائقرأالتيالقراءات

ذلك:أمعلةومن

")1(.التابعينمنسبعينعلى"قرأت:المدنينافعقال-

فيهشذَّوما،فأخذتهمنهماثنانعليهاجتمعماإلى"فنظرتأيضاً:نافعوقال

")2(.الحروفهذهفيالقراءةهذهألّفتحتى،تركتهواحد

أشياخهمنقرأماجميعمناختارأيالاختيار؟هنا:بالتأليفوالمقصود:قلت

.فاشتهرتبقراءتهانفردحتى

العربيةوكانتالقراءاتوجوهفيونظرحمزةعلىقرأ"قد)3(الكسائيوكان-

عنخارجةغير،متوسطةقراءةغيرهوقراءةحمزةقراءةمنواختار،وصناعتهعلمه

")4(.الأئمةمنتقدممنآثار

السلمي،الرحمنعبدأبوإلاحرفاًأحدأقرأني"ما:الكوفيعاصموقال-

أبيعندمنأرجعوكنتعنه،تعالىاددّهرضيعليعلقرأقدالرحمنعبدأبووكان

(.مسعود")ْبنادلّهعبدعلقرأقدزروكان،حبيشبنزرعلفأعرضالرحمنعبد

.(1/701)الكبارالقراءومعرفة6(،ا)صالقراءاتفيالسبعة(1)

الكبارالقراءومعرفة(،16)صالقراءاتمعانيعنوالإبانة6(،ا)صالقراءاتفيالسبعة)2(

(1/901).

هـ(،ا98)تالكسائيالحسنأبر،مرلاهمالأسديفيروزبنبَهْمَنبنادلّهعبدبنحمزةبنعلي:هر)3(

والعربية،للقرآنضابط،الزيّاتحمزةبعدبالكوفةالإقراءرئاسةإليهانتهتالنحو،فيرأس

القرَّاءمعرفةانظر:هـ(.246)توالدوريهـ(024)تالحارثأبوهما:راويانعنهاشتهر

.(1/172)العشرالقراءاتفيوالنشر(،1/535)النهايةوغاية(،1/021)الكبار

.(1/021)الكبارالقراءومعرفة78(،)صالقراءاتفيالسبعة(4)

.q(1/1)الكبارالقراءومعرفة،7(0)صالقراءاتفيالسبعة5()
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شعبهااتماحولهأث!!وماآنيةأسؤاالكرأءأتفيالتواتر182

)2(.حمزةبهوخالفبهأقرأاختيارله(العاشر0خلف)وكان-

القرَّاءالأئمةأولئكاحبياراتهيالمشهورةالقراءات"وهذه:القرطبيقال

الأحسنهوماالقراءاتمنوجههوعلمروبدفيمااختارمنهمواحدكلأنوذلك

فقيل:،إليهونسببهوعرفعنهواشتهربهوأقرأورواهطريقةفالتزمه،والأولىعنده

سوغهبلأنكرهولاالاَخراختيارمنهمواحديمنعولمكثيرابنوحرفنافعحرف

")3(.وجوزه

القراءاتأئمةمنعددعنالسابقةوالعباراتالاختيارتعريفخلالفمن

لنا:يتبيَّنوالتفسير،

.القراءةفيالاختيارجواز-

عليه.ينكرلمبل،غيرهاختيارالقراءمنأحديمنعلموأنه-

ذلك.أرادلمنالكاملةالأهلية-

نأإلَّاله؟أهلاًكانلمنالقراءةفيالاختيارجوازفيالمسوغاتهذهكلومع

الذين"وهؤلاء:بقولهطالبأبيبنمكيإليهاأشارللاختيارومقاييمسضوابطهناك

ويعتبرالعاشر،خلف:لهيقالهـ(،922)تالبغداديمحمدأبوالبزَّارهشامبنخلفهو:(1)

واحد،حرففيالكوفيينقراءةعنيخرجلمقراءةلنفسهاختارأنهغيرحمزةقراءةرواةأحد

وإدريس،286C)تإسحاقهما:راويانعنهاشتهر،اللغةوالسنةللقرآنطلبهفيجمع

فيوالنشر263(،1/)النهايةوغاية2(،80)1/الكبارالقرَّاءمعرفةانظر:هـ(.292)ت

.(1/191)العشرالقراءات

2(.1/85)الكبارالقراءمعرفة2()

.(1/64)القرطبيتفسير)3(
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18"تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهاأئقرالتيالقراءأت

وروىأأمنهمقرأممَّاواحدكلُّفاختار،وبروايات،الجماعةبقراءةقرؤواإنمااختاروا

الاختيار.بلفظإليهتنسبُقراءة

أشياء:ثلاثةفيهاجتمعإذاالحرففيهوإنمااختياراتهموأكثر

العربية.فيوجههقوةا-

للمصحف.وموافقته2-

")2(عليهالعامَّة)1(واجتماع3-

بالاَتي:الأخذعليناالاختيارفيالشروطتلكجانبإلى

منها.والأشهرالأحسنواختيار،الرواياتبينالترجيحا-

بعض)3(دونبعضهميناسبماواختيارالتلاميذعلىالتخفيف2-

:القراءاتفياجتهادولااختراعلا

ولزموها،عليها،وداوموااختاروها،أنهم:تعني،القراءةأئمةإلمطالقراءاتإضافة

هذاإلىأشاروقد.عنهموأخذت،إليهمونُسِبتفيها،وقصدوابها،اشتهرواحتى

يوجب،قويةحجَّةعندهمفذلك.الكوفةوأهلالمدينةأَهلُعليهاتفىَما:عندهمالعامَّة1()

.لاختيارا

ا.والمدينةأمكةالحرمينأهلعليهاجتمعما:العامةجعلواوربهـا

،القراءاتأوثقالإمامينهذينفقراءة،وعاصم،نافععليهاتفقماالاختيار:جعلواوربما

والكسائيعمرو،أبيقراءةخاصةالفصاحةفيويتلوهما،العربيةفيوأفصحهاسنداً،وأصحها

.(01أ)صالقراءاتمعانيعنالإبانة.ادلّهرحمهم

.(51-016ه)صللفضليالقرآنيةالقراءاتوانظر:(،551)صالقراءاتمعانيعنالإبانة2()

(..-34.35)صالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديث)3(
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4nشبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالثّراءاتقيالتواترا

مَنإلىتعالىادلّهأنزلمماحرفكلإضافةمعنى"إن:بقولهالدانيعمروأبوالإمام

وأكثرَلهأضبطَكانأنهقِبَلِمن،وغيرهموزيد،ادلّه،وعبدكأُبَب،الصحابةمنأُضيف

والقراءاتالحروفإضافةوكذلك.ذلكغيرلا،إليهومَيْلاًلهوملازمةً،بهوإقراءًقراءةً

بذلكالقراءةاختارالإماموذلكالقارئذلكأنبهاالمرادُبالأمصار،القراءةأئمةإلمط

وقُصدَ،بهوعُرِفَاشتُهرحتى،ولزمه،عليهوداوم،غيرهعلواَثره،اللغةمنالوجه

اختيارإضافةالإضافةوهذهالقرَّاء،منغيرهدونإليهأُضيففلذلكعنه،وأُخِذَ،فيه

1(.واجتهاد")ورأياختراعإضافةُلا،ولزومودوام

اصطلاحاً،الإمامذلكإلمط-القراءة-نُسِبَت"إنَّما:ذلكعنالجزريابنوقال

دونبقراءةٍواحاانفردولو،أممعنأُمماًأخذوهايقرؤونها،كانوابلدةٍأهلفكلّوإلا

باجتنابها")2(.ويأمرونيجتنبونهاكانوابلأحد،ذلكعلىيوافقهلم؟بلدهأهل

:ئز-3--لأ-

.(1/25)العشرالقراءاتفيوالنشر(،10)صالسبعةالأحرف(1)

.(702)صالمقرئينمنجد2()
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تواترهاحولالشبها!وتفنيدبهاأئقرالمّيالقراءات

الثانيالمبحث

وتدوينهاالقرآنيةالقراءاتانتشار

185

واستقرارهاالأمصارفيالقراءاتانتشارحوليدورالمبحثهذافيالحديث

تواتروثاقةيظهروهذاانتشارها،تطبيقمننماذجمع،بالقبولوتلقيهاوشهرتها

مطلبين:فيوذلكفيها،التدوينإلىلمحةجانبإلى،القراءات

الأمصار.فيالقراءاتانتشار:الأولالمطلب

وتطورها.القراءاتتدوين:الثانيالمطلب
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شبهاتمنحولهأث!روماالمّرآنيةالقرأءأ!قيالتواتر186

الأولالمطلب

الأمصارفيالقراءاتانتشار

-ء"ا-)1(
الأمصار،فيعنهماللّهرضيالصحابةتفرّقأنبعدالقراءاتانتشارمرحدهلايى

قراءتهوينشرون،المصحفهذافيبما-مصحفإليهموجِّه-مِصركلأهليُعلِّمون

بذلكقامواثم!وّ،اللّهرسول!فممنتلقوهالذينالصحابةعنفيهمافتلقوا،بينهم

الصحيحالتلقيبطريقإليناوصلتحتى!ياّله)2(،النبيعنتلقوهالذينالصحابةمقام

الكريمالقرآنلإقراءعدةمدارستكونتالانتشارذلكخلالومن،المتصلةوالأسانيد

هؤلاء:ومن،كثيرونقرّاءفيهاوتخّرج،قراءاتهونشر

)3(:التابعينمنالمشهورونالقرَّاءأولاً:

ومعاذ(،اللّه)ْعبدبنوسالمالمسيّب)4(،بنسعيدفيهاواشتهر:المدينةا-

.الأولبالبابالسابقةالفصولفيمرّتقدالقراءاتنشأةمراحلأنالقارئيلحظ(1)

8(./1)العشرالقراءاتفيبالنشرقارن2()

8(./1)العشرالقراءاتوالنشرفي(،4)صالمعانيإبراز:انظر)3(

القرشيمخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنوهبأبيبنحزنبنالمسيببنسعيدهو:)4(

عنهقال،القرآنحروففيعنهالروايةوردتالكبار،الفقهاءالأثباتالعلماءأحد،المخزومي

انظر:.الثمانينناهزوقدالتسعينبعدماتمنه،علماًأوسعالتابعينفيأعلملا:المدينيابن

3(.1/80)النهايةوغاية2(،14)صالتهذيبتقريب

أحد=،المدنياللّهعبدأبوأوعمرأبوالعدويالقرشيالخطاببنعمربناللّهعبدبنسالمهو:)5(
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18تواترهاحولالشبههاتوتنهشجدبهاأئقاِالتياءأتالترر V

وغيرهم...(.1)الحارثابن

جبر)4(،...بنومجاهد)3(وطاوس)2(رباحأبيبنعطاءوفيها:مكة2-

بزم.

قيس)6(بنوعلقمة()ْالسلميالرحمنوعبدجبيربنسعيدوفيها:الكوفة3-

(1

2(

3(

4(

5(

6(

هـ.ا65سنةآخرفيمات،والسمتالهديفيبأبطِيشبهفاضلاً،عابداًثبتاًكان،السبعةالفقهاء

2(.62)صالتهذيبوتقريب(،4-457458/)النبلاءأعلامسير:انظر

أقامهمنأحدحليمةأبوهو:يقال،القارئالنجاربنيمنالأنصاريالحارثبنمعاذهو:

سنةبالحرةاستشهدصغيرصحابب،الحارثأبوالغرماء،آخرهو:ويقال،التراويحيصليعمر

.(041-913)6/والإصابة536(،)صالتهذيبتقريب:انظرهـ.63

ثقة،المكيمولاهمالقرشيأسلمرباحأبيواسموالموحدةالراءبفتحرَباحأبيبنعطاءهو:

التهذيبتقريبانظر:المشهور.علىعشرةأربعسنةمات،الإرسالكثيرلكنه،فاضلفقيه

.(467)5/سعدلابنالكبرىوالطبقات93(،أ)ص

ذكواناسمه:يقالالفارلصي،مولاهمالحميريالرحمنعبدأبواليمانيكيسانبنطاوسهو:

تقريب:ترجمتهفيانظر.ذلكبعد:وقيل،ومئةستسنةمات،فاضلفقيهثقة،لقبهوطاوس

.(1/133)الذهبوشذرات281(،)صالتهذيب

فيإمامثقة،المقرئالمكيالمخزوميالسائبأبيبنالسائبمولىالحجاجأبوالإمامهو:

التهذيبتقريبانظر:.سنةوثمانونثلاثولهومئةأربعأوثلاثسنةمات،العلموفيالتفسير

.(1/914)النهايةوغاية66(،/1)الكبارالقراءومعرفة52(،5)ص

الكوفيالسلميالرحمنعبدأبوالياء،وتشديدالموحدةبفتحربيعةبنحبيببناددّهعبدهو:

o(،2\)صالتهذيبتقريب.السبعينبعدماتثبت،ثقة،صحبةولأبيهبكنيتهمشهور،المقرئ

.(1/134)النهايةوغاية

ابنعنعرضاًالقراَنأخذعابد،فقيهثب!ثقة،الكوفيالنخعياددّهعبدبنقيسبنعلقمة:هو

النهايةوغاية793()صالتهذيبتقريبانظر:.السبعينبعد:وقيلالستينبعدماتمسعود،

(1/615).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


188

رم...1(.يد)بروالأسود

نخمبهاتم!تحولةأئ!!وماآنيةالترالقراءاتفيالتواتر

العُطَاردي)4(.رجاءوأبو)3(،العاليةوأبوقيس)2(،عبدبنعامروفيها:البصرة4-

سعد)6(.بنوخليد(،)ْالمخزوميشهابأبيبنالمغيرةوفيه:الشام5-

(1)

)2(

)3(

(4)

)5(

)6(

فقيه،مكثرثقةمخضرم،الرحمنعبدأبوأوعمروأبوالنخعيقيسبنيزيدبنالأسودهو:

الكبارالقراءومعرفة(،11ا)صالتهذيبتقريبانظر:.وسبعينخمسأوأربعسنةمات

/1(0.)5

بنحذيفةبنأسامةبنناشببنقيسعبدبنعامر:ويقال!قيسبنقيسعبدبنعامرهو:

وعبادهم،التابعينكبارمنثقةتابعي،النصريعمروأبوأوادلّهعبدأبوالعنبريالتميميمعاوية

.الناسيقربىقسِ!عبدبابنيعرفالذياددّهعبدبنعامركان:القراءاتفيعبيدأبوقال

76(.)5/والإصابةcc,5)4/النبلاءأعلامسيرانظر:

،الإرسالكثيرثقة،والتحتانيةالراءبكسرالرياحيالعاليةأبو،مهرانابنبالتصغيررفيعهو:

2(،1.)صالتهذيبتقريبانظر:.ذلكبعد:وقيلوتسعينثلاث:وقيلتسعينسنةمات

284(./1)النهايةوغاية

ثقة،نحضرم،بكنيتهمشهورالبصريالعُطَارديرجاءأبوتيمابن:ويقالمِلحانبنعمرانهو:

المَهذيبتقريب:ترجمتهفيانظر.سنةوعشرونمئةوله،للهجرةومئةخمسسنةماتمعمر،

6(.1/40)النهايةوغاية(،043)ص

هاشمأبو،مخزومبنعمروبنربيعةبنالمغيرةبنعمروبنالدّهعبدشهابأبببنالمغيرةهو:

وتسعينإحدىسنةماتعنه،الدّهرضيعفانبنعثمانعنالقراءةأخذ،الشاميالمخزومي

.(2/503)النهايةوغاية(،4-489/)1الكبارالقرَّاءمعرفةانظر:.سنةتسعونوله

عنهروىالدرداء،أبيعنيروي،الشامأهاىفيعدادهالدرداء،أببمولىسعدبنخليدهو:

التميميحاتمأبوأحمدبنحبانبنمحمد:الثقاتانظر:.المقدسبيتيسكنكاننافعبنطلحة

الأولى،الطبعةالفكر،دارأحمد،الدينشرفالسيد:تحقيق31(،40/)هـ(:435)تالبستي

.أماهـ-593759سنة
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918تواترهاحولالشبهال!وتنشيدبهايُقرأالتيالقراءات

)1(:التابعينبعدالمشهورونالقرّاءثانياً:

أمم،بعدأمموخلفهموانتشرواالبلادفيوتفرقواكثرواالتابعينبعدالقرّاءإن

منوصفعلىالمقتصرومنهم،والدرايةبالروايةالمشهورللتلاوةالمتقنمنهمفكان

وكاد،الخرقواتسع،الضبطوقلَّ،الاختلافلذلكبينهمفكثر،الأوصافهذه

الاجتهادفيفبالغوا،الأئمةوصناديد،الأمةعلماءجهابذةفقام،بالحقيلتبسالباطل

بينوميزوا،والرواياتالوجوهوعزوا،والقراءاتالحروفوجمعواالمرادالحقوبينوا

بضبطفعُنُوافصَّلوها،وأركانأصَّلوها،بأصولٍوالفاذ،والصحيحوالشاذ،المشهور

عنهم،وُيؤخذ،إليهمويرحلبهم،يُقتدىأئمةذلكفيصارواحتى،عنايةأتمَّالقراءة

ولتصديهماثنانفيهاعليهميختلفولم،بالقبولقراءتهمتلقيعكبلدهمأهلأجمع

وهم:)2(؟إليهمنُسِبتللقراءة

بالمدينة.نعيمأبيبنونافع،القعقاعبنيزيدجعفرأبوأ-

بمكة.كثيربنادلّه2-عبد

بالكوفة.الكسائيوعلي،الزياتحبيببنوحمزةالنجود،أبيبنعاصم3-

.بالبصرةالحضرميويعقوبالعلاء،بنعمروأبو4-

.بالشامعامربنادلّهعبد5-

ببغداد.هثنامبنخلف6-

واشتهرتقراءاتهمتناقلتالذينالعشرةالقرَّاءوهم،المتواترةالقراءاتأصحاببذكرهنانكتفي(1)

تهم.ياروا

.بتصرف(8-1/9)العشرالقراءاتالنشرفي:انظر2()
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لثسبهاتص!حوأعدأت!!ما9!أنيةالترأءاتأسقوإفيالتوأفى91هـ

العلم،وكمالالدِّين،وحُسْنالنَّقل،فيوالأمانةبالثِّقة"مشهورونالقرَّاءفهؤلاء

عدالتهمعلمِصْرهمأهلُوأَجمعأَمرُهم،واشتهروالإقراء،القراءةفيعمرهمأَفنوا

خطِّعنفراءتهمتخرجولم.يُقْرِؤونبماوعلمهمورووا،قرؤوافيماوثقتهمنقلوا،فيما

")1(.مصحفهم

وانتشارها:اشتهارهاعلىدليلللأمصارالقراءاتنسبة

وهذاللأفراد،وليسللأمصارتنسبالقراءاتهذهأنالتواترظاهرةيعضدمما

ذكرهوما،بالقبولوتلقيهاوانتشارهاشهرتهامنويزيدالقراءاتهذهأخذمنيوثقممَّا

تفردوالأنهملالأمصارهمرمزاًإلاَّالأئمةأولئكعنالسبعةكتابهفيمجاهد)2(ابن

علىودالّمنازلهمذاكرٌ"وأنا:ذلكواصفاًفقال،القراءةبتلكمصرهمأهلدون

")3(.والشاموالعراتحبالحجازالناسعليهاالتيالقراءةومخبرعنمنهمالأئمة

فيالسبعةالقرَّاءفراءاتانتشاروصفمجاهدابنوجدنافإنناأخربحجهةومن

فقال!:،مفردةالأمصار

)4(.والخاصةمنهمالعامّةبالمدينةالناساجتمعنافعقراءةوعلى-

7-8(.)صالبشرفضلاءإتحافوانظر:79(،)صالمقرئينمنجد(1)

،المقرئهـ(32-424)5البغداديمجاهدابنبكرأبوالتميميالعباسبنموسىبنأحمدهو:2()

،الأدبحسنكان،السبعةسبّعمنوأولالصنعةشيخ،عصرهفيبالقراءاتالعلماءكبير

الكبارالقرَّاءمعرفة:ترجمتهفيانظر"0القراءاتفي"السبعةكتابلهجواداً،فطناً،الخلقرقيق

1/1)والأعلام/1)النهايةوغاية/1)

.(4ه)صالقراءاتفيالسبعة)3(

62(.)صالسابقالمرجع(4)
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191تواق!هاحمولالشبهاكتوتفنيدبهائز!أالتيأءاتالثتإ

كثير")1(.ابناليومإلىقراءتهعلىمكةأهلأجمع"والذيكثير:ابنعنوقال-

حبيببنحمزةقراءةاليومإلىالكوفةأهلعلالغالب"وصار:حمزةعنوقال-

.2(")الزيَات

نفراًإلاالجزيرةوبلادالشامأهلعامرابنقراءة"وعلىعامر:ابنعنوقال-

عامر")3(.ابنقراءةالشامأهلعلىوالغالبنافعقراءةينتحلونفإنهممِصرأهلمن

والشاموالعراقالحجازأهلمننفرسبعة"فهؤلاء:السبعةعمومعنقالثم-

هذهمنمِصركلأهلمنالعوامقراءتهمعلوأجمعتالتابعينالقراءةفيخلفوا

يستحسنأنإلَّاالأمصارهذهمنتقربالتيالبلدانمنوغيرهاسميتالتيالأمصار

منفردةالأوائلبعضعنرويتالتيالحروفمنبهفيقرأشاذاًحرفالنفسهرجل

الأئمةعليهمفستمايتجاوزأنلبٍّلذيينبغيولاالعوامقراءةفيغيرداخلفذلك

")4(.عليهمجمعغيرقارئبهقرأمماأوالعربيةفيجائزاًيراهبوجهوالسلف

الناسعليهاالتي"والقراءة:فقالأمصارهافيالقراءاتهذهتناقلعلأكدَّثم-

بهاوقامتلقّياًأوَّليهمعنتلقوهاالتيالقراءةهيوالشاموالبصرةوالكوفةومكةبالمدينة

علوالعامةالخاصةأجمعتالتابعينعنأخذممنرجلالأمصارهذهمنمِصركل!ا

(.")ْبمذهبهوتمسكواطريقهفيهاوسلكواقراءته

6(.ه)صالقراءاتفيالسبعة(1)

7(.1)صالسابقالمرجع2()

.A(7)صالسابقالمرجع)3(

87(.)صالسابقالمرجع(4)

.(94)صالسابقالمرجع(5)
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شمبهاتمنحولهأثيروماال!تهرآنيةأءاتالقمفىالتواتر291

"وكانقائلاً:العشر،شاملاًالقراءاتمكي،الإمامالتناقلذلكتأكيدفيوزاد-

قراءةعلوبالكوفة،ويعقوبعمرو،أبيقراءةعلىبالبصرةالمئتينرأسعلالناس

علىوبالمدينةكثير،ابنقراءةعلىوبمكةعامر،ابنقراءةعلىوبالشام،وعاصمحمزة

")1(.ذلكعلواستمروانافعقراءة

بنطاهرالحسنأبوقال،مصرهقراءةبأنهاالحضرمييعقوبقراءةوعن-

")3(.اللّهرحمهيعقوببقراءةإلايقرألابالجامعالبصرةأهل"وإمام)2(:غلبون

هذهفينكيرغ!يرمنالقراءاتهذهاستقرارعنتعبيراًالعربيابنوقال-

يَخْرُجألَّايلزمهوإِنَّمامكة،وأهلالشَّام،وأَهل،المدينةأهلبحرف"فَيمرَأ:البلدان

جائزاًكانالشَّامِأَهلبحرفبعدهاالَّتيوقرَأَ،المدينةأَهلبحرفآيةقرأَفإِذاعَنها،

والكل،سلفهمعننقلوهماوعلىمصحفهم،علبناءقراءتهمبلدكلأهلضبطوانما

")4(.اللّهعندمن

فيالمِصرإلىالقراءةعزوفي-تفسيرهفي-منهجاًيلتزمالطبريالإماموكان-

(.)ْعلمهوسعةالعظيمةمناقبهمنوذلك،الغالب

3(.1)9/الباريفتح(1)

أستاذمصر،نزيلهـ(،)903-938الحلبيغلبونبنالمنعمعبدبنطاهرالحسنأبوهو:)2(

وقتهفييُرَلم":الدانيعنهقال،أبيهعنعرضاالقراءاتأخذ،وحجةضابط،وثقةعارف

فيالإرشاد:تصانيفهأحسنمنكثيراً،عنهكتبنالهجتهوصدقفضلهمعوعلمهفهمهفيمثله

.(1/39)النهايةوغاية36(،1/9)الكبارالقراءمعرفة:انظر0"السبعالقراءات

(.1/581)الكبارالقرَّاءومعرفة(،51/173)النبلاءأعلامسير)3(

.(521-4911/)القرآنأحكام(4)

6(.)صومشروعيتهمنشؤهالقراءاتفيالاختيارانظر:)5(
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391توائرهاحولىالشبهاتوتفنيدبهائقرأالتيأغم!أءاتأ

فيوانتقالهاالعشرالقراءاتانتشارتطبيقبمسألةعُنيمنرأيناثالثةجهةومن-

برواياتالمعروفينالقرَّاء"قراءات:كتابهفيالأندرابب)1(وصففقدالأقطار؟منكثير

تلكإلىوانتشارها،القراءاتتلكانتقالكيفيةعنمفصلاًوصفاً"المشهورينالرواة

وسائلمنوسيلةفيهتكنلمعصرفي-وقتهإلىالوقتذلكمنذ-البعيدةالمناطق

)2(.اليومالمعروفةالنقل

قراءاتبانتشارتفسيرهمقدمةفيعاشور)3(بنالطاهرالشيخأشاروكذلك-

هذا)4(.يومناإلىاتهمiisالعشرةالقراءمنكثير

بالقبوللهاالأمصارأهاليوتلقيالأمصار،منكثيرفيالقراءاتهذهفانتشار

المسند،عنهماللّهرضيالصحابةعنالمروي،التابعينعنبالنقلالمشهورينالقرَّاءعن

تواترها.علدليلإلاَّهومامج!ي!ه،النبيإلى

فيالتخصصلبدايةالأولىاللبنة-القراءاتانتشار-المرحلةهذهوتعتبر

)1(

)2(

)3(

)4(

حاتم،وأبيعبيدأبيواختيارالعشر"القراءاتفي"الإيضاحصاحباللّهعبدأبوعمربنأحمدهو:

النهايةغاية.مئةالخمسبعدومات،جماعةعنوحدَّثالإقراء،أهلمنكثيرعنالقراءاتروى

(1/rrR).

6(.وه15)صالمعروفينالقرَّاءقراءات:انظر

سنةوُلِد،التونسيعاشوربنالشاذليمحمدبنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمدهو:

،كثيرةتصانيفله،والتاريخيةوالأدبيةواللغويةالشرعيةالعلومفيالضليعالإمامم،9187

"،الإسلاميةالشريعةو"مقاصدمجلداً،ثلاثينفي"،الكريمالقرآنتفسيرفيوالتنوير"التحرير:منها

الغربدار"3(،4)3/محفوظلمحمدالتونسيينالمؤلفينتراجمانظر:.أم739سنةتوفي

.مأRM-هـأهـ44الأولم!الطبعة،لبنان-بيروت،الإسلامي

.(1/53)والتنويرالتحريرتفسير:انظر
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شمبئهما!تاحولهأث!صو!اآنيةإااءأرزالتثرالتوازرهـو491

القراءاتعلملوضعالمادةوفّروأمثالهمالقرَّاءهؤلاءمنالتخصصوهذا،القراءات

1(.فيه)والتأليفوتدوينه

بن-

27(.)صللفضليالقرآنيةالقراءاتانظر:(1)

-.-ير!"-
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لمحوأترهاحولالمث!اتوتنكنيدبهايُتكلرأالتيأ!ؤهـاءأتا

الثانيالمطلب

وتطورهاالقراءاتتدوين

591

)1(:القراءاتفيالتأليفبدء

عبيدأبوأنهإلىالاكثرفذهب،القراءاتفيألّفمنأولفيالمؤرخوناختلف

ذلك،غير:وقيل)2(،السجستانيحاتمأبوأنهإلىالجزريابنوذهب،سلامبنالقاسم

التأليفتتابعثميعمر)4(بنيحعىهو)3(القراءاتفيألَّفمنأوّل!أنيبدوالذيولكن

(.)ْالقراءاتمنمعيّنعددعلىتقتصرلمالتواليفهذهأنملاحظةمع،بعده

-32(.27)صللفضليالقرآنمِةالقراءاتانظر:(1)

النحوفيإمامهـ(،2هه)تالسجستانيحاتمأبوالقاسمعثمانبنمحمدبنسهلالإمامهو:2()

ولأهلومقريها،البصرةجامعإماموكان،فاخرةجليلةومصنفاتهوالشعر،القرآنوعلومواللغة

وكتاب،سيبويهوكتاب،للخليلالعينكتاب:الأرضأهلعلبهايفتخرونكتبأربعةالبصرة

وشذرات.(1/91C)الكبارالقراءمعرفةانظر:.القراءاتفيحاتمأبيوكتاب،للجاحظالحيوان

.(1/901)لبلغةوا(،1/121)الذهب

27-33(.)صللفضليالقرآنيةالقراءاتانظر:)3(

البصرةقراءأحدوهوتابعياً،كان،سليمانأبوالبصريالتحويالعدوانييعمربنيحع!هو:(4)

عالماًوكانبمرو،القضاءوتولىخراسانإلىوانتقلالقراءةإسحاقأبيبنادلّهعبدأخذوعنه

معرفةانظر:.تسعينسنةقبلتوفي،المصحفنقطمنأولوهو،العربولغاتوالنحوبالقرآن

.(173)6/الأعيانوفَيَات67(/1)الكبارالقراء

=القراءات:انظرمجاهد،ابنزمنإلىأوصلهاالقراءاتفيكثيرةمصتفاتالفضليالدكتورذكر(5)
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فيها:والتأليفقراءاتسبععلىالاقتصار

مجاهدابنالإمامهوواحدمصنّففيقرّاءسبعةقراءاتجمععكاقتصرمنأول

السبعة:هؤلاءالقرَّاءمناختاروقد()2(،القراءاتفي)السبعةكتابهفي1()التميمي

هـ(.12.)تالمكيكثيربناددّهعبدا-

هـ(.ا18)تالشاميعامربناددّه2-عبد

هـ(.ا27)تالكوفيالنجودأبيبنعاصم3

هـ(.451)تالبصربدالعلاءبنعمروأبو4-

هـ(.561)تالزيّاتحبيببنحمزة5-

هـ(.ا96)تالمدنينعيمأبيبن6-نافع

.(هـا98)تالكوفيالكسائي7-علي

وهي)3(:؟عاليةشروطعلىالسبعةهؤلاءقراءةاختيارهمجاهدابنوبنى

العلم.وكمالالدينوحسن،والأمانةبالثقةاشتهرممنالإماميكونأنا-

الإقراء.ملازمةفيعمرهطالممنالإماميكونأن2-

منه.والتلقيعنهللأخذإليهالناسارتحلممنالإماميكونأن3

قرأ.فيماوثقتهنَقَل،فيماعدالتهعلعصرهأهلأجمعممنالإماميكونأن4-

ومخطوطاته،القراءاتمصنفاتمنكثيرذكرفيمحيسنالدكتورتوسّعكما27-32(،)صالقرآنية-

.(1/14)القرآنرحابفيانظر:

33(.)صللفضليالقرآنيةوالقراءات(،131)صالمقرئينمنجدانظر:(1)

.(1/913)النهايةغايةانظر:2()

.Vq°(A-)صالقراءاتمعانيعنالإبانةانظر:(3)
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حتىالناسوتداولهاكبيرةشهرةمجاهدابنزمنفيالسبعالقراءاتفاشتهرت

فهمهماذلكمنأغرببلبا،شايعدالسبعالقراءاتهذهسوىماأنالبعضفَهِم

العدد،هذاعلىمجاهدابناقتصاربأنعلمُهقَصُرممنوغيرهمالعوامجهلةبعضر

)أُنزل:بقولهجميمّالنبيإليهاأشارالتي(السبعة)الأحرفهي(سبع)قراءاتواختياره

ابنإلىنسبمنأخطأ"ولقدفهموسوء،عظيمجهلوهذا(أحرُفٍسبعةِعلىالقُرآنُ

وغيرهمالسبعةهؤلاءمنواحدكلوقراءة؟ذلكيظنوكيف")1(،ذلكقالأنهمجاهد

.الأحرفتلكمنبعضهيالقرَّاءمن

السبع:القراءاتعلىالاقتصارعلة

سأل"فإن:بقولهالسبعالقراءاتعلىالاقتصارطالبأبيبنمكيالإمامعلل

فوقهم،هومندونبالقراءةالسبعةهؤلاءاشتهرأجلهامنالتيالعلةما:فقالسائل

أعلىهوممنغيرهممنأشهروقتنافيوصاروامجازاً،الأحرفالسبعةإليهمفنسبت

قدراً؟وأجلّمنهمدرجة

:فالجواب

العدد،فيكثيراًوالثالثالثانيالعصرفيكانواالقراءمنالأئمةعنالرواةأن

توافقالتيالقراءاتمنيقتصرواأنالرابعالعصرفيالناسفأراد،الاختلاففيكثيراً

بالثقةمشهورإمامإلىفنظروا،القراءةبهوتنضبط،حفظهيسهُلُماعلالمصحف

بالثقة،أمرهواشتهر،عمرهطالقد،العلموكمال،الدينوحسن،النقلفيوالأمانة

تخرجفلميقرأ،بماوعلمه،وروىقرأفيماوثقتهنَقَلَ،فيماعدالتهعلىمصرهأهلوأجمع

هذهعلوافياًرداًالجزريابنردَّوقد31(،)9/الباريوفتح(،461)صالوجيزالمرشد(1)

2(.13)صالمقرئينمنجدكتابهفيالشبهة
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عثمانإليهوجَّهمِصركلمنفأفردوا،إليهمالمنسوبمصحفهمخطعنقراءته

ا!السبعةهؤلاءفكانالمصر،ذلكمصحفعلىوقراءتهصفتههذهإماماًمصحفاً

وكذلكمتروكةغيريعقوبقراءةفهذه،غيرهمبقراءةالقراءةُتُتركولمالأمصار،

وهكذا.(0")00جعفر.أبيقراءة

السبع:القراءاتشهرةتوسّع

يأتي:مالهاومكَّنمجاهدابناختارهاالتيالسبعالقراءاتشهرةمنزادممّا

وعمقاً.أصالةالعلمفيكعبهوعلوبهوالثقةالعلميةمجاهدابنمكانةأ-

علىالقراءاتطلبةيزدحمولم،صناعتهأهلمننظرائهسائرمجاهدابنفاق2-

عليه.كازدحامهمأحد

عليه.وقرأإليهارتحلمنلكثرةعصرهأهلبينالاجتماعيةمجاهدابنمكانة3

الناسزادوذلك()2(القراءة)شواذفيهجمعخاصاً،مؤلفاًمجاهدابنإفراد4-

)3(.شاذةالقراءاتمنغيرهاوعدَّ،غيرهمعنالسبعةهؤلاءبقراءةتمسكاً

)1(

)2(

(r)

)7-8(.البشرفضلاءإتحافوانظر:-99(،79)صالقراءاتمعانيعنالإبانة

جنيبنعثمانالفتحلأبيعنها:والإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسبانظر:

،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدارعطا،القادرعبدمحمد:تحمَيق(،1/701)هـ(:293)ت

.م1هـ-899ا914،الأولىالطبعة

بالرجلالشاذةالقراءاتمراجع"تبدأ:بقولهالمؤلفهذاإلىنولدكهالمستشرقأشاروقد:قلت

كتاباًالسبعةكتابجانبإلىألّفوقدمجاهد()ابنالمشهورةالسبعالقراءاتنظامألسسالذي

2(.52)صشاهينالصبورلعبدالقرآنتاريخانظر:"0ضاعوقد)الشواذ(كتاباسمهآخر

27-32(.)صللفضليالقرآنيةالقراءاتانظر:
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السبع،القراءاتفيالتواليفتوالتالسبعالقراءاتمجاهدابنتسبيعوبعد

التواليفهذهأشهرمنوكان،الشاذةالقراءاتمنالصحيحةالقراءاتوتبيَّنت

ودرساً:شرحاً

الداني.عمرولأبي)1(السبعالقراءاتفيالتيسير:ا-كتاب

لأبي)3(ب)الشاطبية(المعروفة()2(التهانيووجهالأماني)حرز:منظومة2-

للداني.التيسيرلكتابنظماًتعتبروالمنظومة)4(،الشاطبيالقاسم

2(

3(

4(

5(.1/02)الظنونوكشف58(،/1)العشرالقراءاتفيوالنشر87(،)صالمقرئينمنجد:انظر

.(I)/1)العشرالقراءاتفيوالنشر88(،)صالمقرئينمنجد:انظر

الشاطبيالإمامنظمها،المتواترةالسبعالقراءاتفيقصيدةوأروعأجملهي:الشاطبيةمنظومة

وعدتها،الناسبينوتداولهتناولهوتسهيلحفظهوتقريبالقراءاتعلملتيسير-اددّهرحمه-

فيالزمانهذاقرّاءعمدةوهي،الإبداعكلفيهاأبدعولقدبيتاً.وسبعونوثلاثةومئةألف

عجيبةرموزعكمشتملةوهيومعرفتها،حفظهاويقدمإلَّابالقراءاتيشتغلمنفقلَّ،نقلهم

7(.41/)الأعيانوفياتانظر:.لطيفةخفيةوإشارات

الشاطبي-يعني-بقصيدتيهالركبانسارت"وقد:الشاطبيةمنظومةعنالذهبيالإمامقال

يُحصَونلاخلقٌوحَفظَهما،والرسمالقراءاتفياللتَينالقصائد(أترابو)عقيلة(الأماني)حرز

الصعب"وسهلوأوجزأبدعفلقدالقراء،وحُذاقالبلغاء،وكبارالشعراء،فحوللهماوخضع

574(.2/)الكبارالقراءمعرفة

هـ(،595-)538الشاطبيالرعينيأحمدبنخلفالقاسمأبيبنفيرهبنالقاسممحمدأبوهو:

وكان،القراءاتفيالتهانيووجهالأمانيحرزسماهاالتيالقصيدةصاحبالمقرئالضرير

بصيراً،للحديثحافظاً،القراءاتفيرأساً،القرينمنقطع،الفنونكثيرذكياًعلامةإماماً

2(.0)2/النهايةوغاية573(،)2/الكبارالقرَّاءمعرفة:ترجمتهفيانظر.العلمواسع،بالعربية
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فيها:والتأليفالقراءاتتعشير

فيعَلِقَلمادفعاًوتعشيرها،وتثمينهاوتسديسهاالقراءاتتفريدمرحلةجاءت

علالقُرآنُ)أُنزلالحديثفيذكرهاالواردالسبعةالأحرفأنمنالأذهانمنكثير

وماالصحاحواعتبارهامجاهدابناختارهاالتيالسبعالقراءاتهي(أحرُفٍسبعةِ

شواذ)1(.عداها

بنالرحمنعبدالفضلأبوالإسلامشيخالإمام"قالالنشر:فيالجزريابنقال

نأ!االأغبياءالعوامبعضوقعأجلهامنالتيالشبهةذكرأنبعدالرازيأحمد

(:أحرُفٍسبعةِعلىالقُرآنُ)أُنزل!:بقولهإليهاالمشارهيالسبعةالأئمةهؤلاءأحرف

عليهماقتصرالذينالسبعةعددعلىوزادواوعشَّروهاالقراءاتثمّنواإنماالناسإن

لاإتفريداًأوتعشيراًأوالتصنيففيأثرهمأقتفِلموإني،الشبهةهذهلأجلمجاهدابن

عدداًالمنزلةالسبعةالأحرففيالمراعىليسأنْوليُعلَمَ.الشبهةمنذكرتهمالإزالة

الأمةمنيحصىلاعدداجتمعلووأنهالأمكنةولاالأزمنةولاآخريندونالرجالمن

فيحدةعلىالقراءةفيطريقاًوجرد،صاحبهبخلافحروفاًمنهمواحدكلفاختار

بماالمختارذلككانأنبعدذلكفيالماضينالأئمةبعدأرادأوانٍأيوفيكانمكانأي

المنزلة،السبعةالأحرفعنخارجاًبذلككانلماالاختياربشرطالحروفمناختاره

")3(.القيامةيومإلممامتسعفيهابل

.(4ه)صللفضليالقراَنيةالقراءات(1)

الزاهدالمقرئالإمام،الرازيالفضلأبوالعجليبنداربنالحسنبنأحمدبنالرحمنعبدهو:)2(

،الناسعنمنفرداًقانعاً،،العيشخشنزاهداً،التصانيفكثيرمقرئاً،كان،العاملينالعلماءأحد

2(.239/)الذهبشذرات:انظر.مئةوأربعوخمسينأربعسنةتوفي

.(4-1/434)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:)3(
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(:o")يعقوب"مفردة:مثل،بالتأليفواحدةقراءةإفرادبالتفريد:ويقصد

هـ(.516)تالصقليالفحامبنخلفبنعتيقبنالرحمنلعبد

لأبي")2(:القراءاتفي"التلخيص:مثل،بالتأليفقراءاتثمانإفراد:والتثمين

4)تالطبريالصمدعبدبنالكريمعبدمعشر VA.)هـ

العشر")3(:القراءاتفي"الغاية:مثل،بالتأليفقراءاتعشرإفرادوالتعشير:

هـ(.381)تالمصريالمقرئالنيسابوريالأصبهانيمهرانبنالحسينبنأحمدبكرلأبي

)4(:أمرانهذامنليعلم

الكثير.توهَّمكماالسبعةالأحرفهيليستالسبعالقراءاتأنا-

هناكبل،والصحيحةالمتواترةوحدهاهيليستالسبعالقراءاتأن2-

.والمتواترةالصحيحةالقراءاتمنغيرها

التيالسبعالقراءاتجانبإلم!أخرىقراءاتثلاثوشهرةصحةالعلماءفبيَّن

من:كلقراءةوهيللعشر،المُتمِّمةبالقراءاتتسمَّىماوهيمجاهد،ابناختارها

هـ(.ا28أوا27)تالمدنيالقعقاعبنيزيدجعفرأبوأ-

هـ(.502)تالحضرميإسحاقبنيعقوب2-

هـ(.922)تالعاشرخلفأوهشامبنخلف3

.(1773)2/الظنونوكشف89(،/1)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

.(1/947)الظنونوكشف77(،/1)العشرالقراءاتوالنشرفي88(،)صالمقرئينمنجد2()

.(1/9811)الظنونوكشف98(،/1)العشرالقراءاتفيالنشر)3(

.(64)صللفضليالقرآنيةالقراءات:انظر(4)
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الإماممنظومةهيالقرّاءالثلاثهؤلاءقراءاتفيهجمعمؤلفأشهرأنكما

")1(.المرضيّةالثلاثالقراءاتفيالمُضيِّةب"الدُّرَةالموسومةالجزريابنالمحقق

)3(،قراءاتعشر)2(:والمتواترةالصحيحةالقراءاتمجموعأنذلكبعدفتحدد

وهذهللشاطبي،""الشاطبيةمنظومةأو،للداني"التيسير"كتابتضمنهاماوهي

وماعدا،الجزريلابنالمُضية((الدُّرَة))منظومةتضمنتهماالعشروتتمة،السبعالقراءات

شاذاَ.يعدالقراءاتهذه

القراءاتفي"النشر:كتابهوشهرةوأكثرهاالعشر،القراءاتفيالتأليفكروقد

منغيرهفاقتكبيرةشهرةحققحيث،الجزريابنالدينشمسللمحققالعشر"

ثمالعشر،القراءاتنقلهمفيالزمانذلكقرّاءعمدةهوبل،القراءاتفيالمصنفات

اهـ.)4(0لديهموصحَّإليهموصلمابحسبالقراءاتفيالكتبلتأليفالناسانتدب

1(

2(

3(

4(

منها:كثيرةشروحولها،الزعبيتميممحمدوتصحيحضبط،الهدىدارمكتبةطبع،مطبوعة

بطنطا،للتراثالصحابةدار،الضباعمحمدعليللشيخ:المضيّةالدرةشرحالمرضيةالبهجة

م.02اهـ-tyT20سنةطبعة

.البابهذامنالثانيالفصلفيذلكتفصيلانظر:

السُّنَّة،عكخلقناالذياللّهحمدِبعدَ"أما4(:ه)صالمنجدكتابهمقدمةفيالجزريابنقال

القرَّاءقراءاتبأننعتقد:المؤلف"مقصود:بقولهالمنجدمحققذلكعلىفعلّقالعَشَرة"نعتقد

الشواذ".منوليست،ثابتةمتواترةالعشرة

التيالقراءاتكتبمنجملةالجزريابنوذكرI(،34)1العشرالقراءاتفيالنشرانظر:

النشرانظر:واحد،مؤلففيالعشرالقراءاتجمعتالتيالكتبإلىأكثرأوواحدةقراءةجمعت

58(./1)العشرالقراءاتفي
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الثانيالفصل

وأركانهاالمتواترةالقرآنيةالقراءة

مباحث:خمسةعلىويشتمل

وأركانها.القرائيةبالضوابطالتعريف:الأولالمبحث

"التواتر".:الأولالركن:الثانيالمبحث

المتواتر.المصحفرسمموافقة:الثانيالركن:الثالثالمبحث

العربية.اللغةموافقة:الثالثالركن:الرابعالمبحث

بها.القراءةوحكمالشاذةبالقراءاتالتعريف:الخامسالمبحث
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تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتيالقراءات

الثانيالفصل

وأركانهاالمتواترةالقرآنيةالقراءة

255

ضوابطهاويوضّحأركانها،ويحددالمتواترةالقراَنيةالقراءةالفصلهذايفصّل

منغيرهاعنالمتواترةالقراءةلتتميّزوذلك؟يتلىقرآناًقبولهامقياسفيالعلماءوأقوال

.الشاذةالقراءات

وضبطها،،القراءةأركانتحديدحولالفصلهذامنالأولالمبحثفيدور

تفصيلاً.ذلكوتوضيح،يتلىقراَناًفبولهاومقياس

فيالقولوتفصيلركناً،ركناًالمتواترةالقرآنيةالقراءةأركانعنالحديثيبدأثم

بعيداًمنها،توهّمماوتوضيح،ذلكفيالعلماءأقوالومناقشة،القراءةفيالتواترركن

.العلوممناهجفيالخلطعن

بتوضيحللقراءةضابطاًركناًالمصحفرسمعنالحديثإلىالفصلهذايشيركما

العربية.اللغةموافقةركنعنالحديثجانبإلى،معالمه

القراءاتمنالمنكراتليبرزالشَّاذَّة،القراءةعنبالحديثالفصلهذاينتهيثم

غيرها.عنالقراءةفيالتواتريتبيّنوبذلك،تتناقللمالتيأو

يأتي:فيمانفصلها،مباحثخمسةعلىيشتملالفصلهذافإنثمَّومن
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شجهات!!حودهآثص!و!اأَلْجةأكصاأءأتالؤفياترالتو256

الأولالمبحث

وأركانهاالقرائيةبالضوابطالتعريف

وضعهاالتيالقرائيةالضوابطعليهاستقرَّتمامعرفةعنالمبحثهذايتحدث

منالعلماءفيهاختلفماتوضيحمع،القرآنيةالقراءةقبولفيوقراؤهاالقراءاتعلماء

اللغةموافقةوركن،المصحفرسموركنالتواتر،ركن-القراءةأركانحولتعبيرات

لِذَا،المردودةالشاذةالقراءاتمنغيرهاعنالمتواترةالقراءةلتتميّزوذلك-العربية

هما:"مطلبينفيالمبحثينحصرهذا

القرائي.()الضابطالركنمعنى:الأولالمطلب

.المتواترةالقراءةقبولأركان:الثانيالمطلب
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توأترهاحولالشبثاتوتفخجدبهايثرّأالتيأصئممهـاءاتأ

الأولالمطلب

القرائي()الضابطالركنمعنى

702

فكلهامقياساً،أوضابطاً،أوركناً،التعبيركانسواء،الاصطلاحفيمشاحةلا

هذاورودلكثرةوذلك؟الركنهووالأصحالمناسبكانوإن،نفسهالمعنىتعطي

الثاني:المبحثفيسنرىكما،الموضوعهذافيوبخاصةالعلماء،عباراتفياللفظ

القرائي:الركن

اللغة:فيالركن

شيءكلوأركان،وسكنإليهمالأيالشيء،إلىوركن،الأركانواحدن(كأر

1(.فيه)داخلوهوالشيءبهيتمما:الركن:وقيلبها،ويقومإليهايستندالتيجوانبه

والضابط:

لاشيءلزومالضبط:وقيل،وحبسهالشيءلزوم:والضبطضبط،منهو

)2(.بالحزمحفظهالشيءوضبطشيء،كلفييفارقه

فيومفرداتوانظر:265(،)2/الحديثغريبفيوالنهاية185()13/العربلسان)1(

للجرجانيوالتعريفات(،701)صالصحاحمختار268(،1/)"ركن"مادةالقرآنغريب

الأنصاريزكريابنمحمدبنزكريا:الدقيقةوالتعريفاتالأنيقةالحدودوانظر:(،941)ص

،بيروتالمعاصحالفكردار،المباركمازند.:تحقيق7(،أ)صهـ(:82-4269)يحىأبو

هـ.ا114،الأولىالطبعة

2c)صالمحيطالقاموسوانظر:.(534)7/العربلسان2() (AY(581)صالصحاحونحتار.
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نخبجاتمقحولهأنّيروماأنيةالترالقراءأتفيالقواتر

الاصطلاخ:وفي

لها.ملازمفهو،بهضبطهاوتمَّالقراءةإليهاستندتماهو:القرائيالركن

القراءةأركانفيهاجتمعمافهو:ويحفظها،الأركانيحتويماهو:والضابط

وعدمه.قبولهاحيثمنلضبطها

-3ةء--.-*ةء-
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توأترهاحولالشبهاتوخفنيدبهائنزهـأالتيالقرأءأت

الثانيالمطلب

المتواترةالقراءةقبولأركان

902

لتتميَّز،وذلك؟المتواترةالقرآنيةللقراءةومقاييسضوابطالقراءاتعلماءوضع

ركن-الأركانهذهمنركناختلالإنإذْ؟الشاذةالقراءاتمنبغيرهاتختلطلاوحتى

باطلةالقراءةتلكلمجعل-العربيةاللغةموافقةوركن،المصحفرسموركنالتواتر،

ابنالمقرئالعلامةوضعهبماالقرائيةالمقاييسهذهآخراستقرَّتوقد،ومردودة

المتخصصين،العلماءلدنمنالمتواترةالصحيحةالقراءةأركانتحديدومع)1(،الجزري

ألاالقراءةأركانمنركنأهمفيالاضطرابيوهماختلافاًاختلفتتعبيراتهمأنإلَّا

منومنهمالسند،بصحةالقرآنيةالقراءةقبولفييكتفيمنفمنهم"التواتر"،وهو

-سنرى-كماالأصحوهو،الاكثرونوهمالقرآنيةالقراءةثبوتفيشرطاًبالتواتريصرّح

يأتي:فيماتعالىادلّهباذنمنهاالراجحالصحيحوتبيينالعلمأهلأقوالفيولنشرع

:المتواترةالقراءةأركانوضبطتحديدفيالعلماءأقوالى

)التواتر(الأول!:الركنوهوالثلاثةالأركانهذهأهمتحديدفيالعلمأهلاختلف

لهما:ثالثلاقولينعلى

بنمحمدالدينلشمسالعشر:القراءاتفيالنشروطيبة9(،)1/العشرالقراءاتفيالنشر1()

،الهدىدارمكتبةتوزيع،الزعبيتميممحمد:وراجعهوصححهضبطه(،3)صالجزريبنمحمد

الممَواترة،القرآنيةالقراءةلقبولالقرائيةالمقاييستطورعنالفضليذكرهماوانظر:،المنورةالمدينة

.(901)صالقرآنيةالقراءات
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رضمبكلافصلى-!ةأتيرطاضأنيةالتهراءأتأصثتوإفيأ!توازرىا

نقلُهاستفاضوماالسندصحةالمتواترةالقراءةثبوتفييكفي:الأولالقول

بالقبول!.الأمةوتلقته

.الجزريوابنالمقدسيشامةأبووتبعهطالبأبيبنمكي:القولبهذاالقائلون

أقوالهم:تفصيل

منرويماجميع"إن:القراءةأركانمحدداً،طالبأبيبنمكيقالأولاً:

،خلالثلاثفيهاجتمعماوذلك،اليومبهيقرأقسم:أقسامثلاثةعلالقراءات

وهي:

!ي!.النبيإلىالثقاتعنينقلأن-

شائعاً.القرآنبهانزلالتيالعرببةفيوجههويكون-

المصحف.لخطِّموافقاًويكون-

")1(.بهقرئالثلاثالخلالهذهفبهاجتمعتفإذا

ماأنهذا:فيعليهيعتمدالذيالأصل"وإنماآخر:موضعفي-مكي-وقال

السبعةمنفهوالمصحفخطلفظهووافق،العربيةفيوجههواستقام،سندهصح

مجتمعين.أومتفرقينألفاً،سبعونرواهولوعليها،المنصوص

اَلاف،سبعةأوسبعةعنالقراءاتقبولمنعليهيُبْنَىالذيالأصلهوفهذا

")2(.عليهوابنِ،فاعرفه

-58(.57)صالقراءاتمعانيعنالإبانة(1)

القراءاتفيالنشرفيالموصليللكواشيالقولذلكمثلوانظر:(،301)صالسابقالمصدر)2(

32(.)9/الباريوفتح(،1/44)العشر
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11vتوأَترهاحمولالشبئهاتوتفنيدبهايقرأائتيالقرأءأت

أهلمنالمحققون"وذكر:الصحيحةالقراءةأركانمحدداً:شامةأبوقالثانياً:

كلفقالوا:يطَّرح،وماالقراءاتمنعليهيعتمدماتمييزفيحسناًضابطاًبالقراءةالعلم

العربلغةمنالفصيحعلىومجيئهافيهاالنقلصحةمعالمصحفخطساعدهاقراءة

تلكعلىأطلق،الثلاثةالأركانهذهأحداختلفإن،معتبرةصحيحةقراءةفهي

الذيالحقوهو...المتقدمينالأئمةكلامذلكإلىأشار،وضعيفةشاذةأنهاالقراءة

عنه")1(.لامحيد

!"فأما:البغويقالهماالوجيز()المرشدكتابهفي-أيضاً-شامةأبووذكرثالثاً:

قائمةوالتوسعة،باقيةفيهفالفسحةوالكتابالخطيوافقمماالمختلفةباللغاتالقراءة

جم!ي!((.اللّهرسولعنالعدول!بنقلوصحتها،ثبوتهابعد

معالصحيحةالآحادتكفيبلتواتر،ذلكفييلزم"ولا:عليهتعقيباًقالثم

واددّه.اللغةحيثمنوتوجيهاًنقلاًلهاالمنكرينوعدمالمصحفوموافقةالاستفاضة

"()2(.أعلم

:الشروطتلكعلىفيحمل

إنكار.دونبالقبوللهاالمِصر-أهل-الأمةتلقي:أي،التلقيا-

المِصر.فيوالاستفاضة2-

بوجه،ولوالعربيةوافقتقراءة"كل)النشر(:كتابهفي:الجزريابنقالرابعاً:

الصحيحةالقراءةفهيسندها،وصحاحتمالاً،ولوالعثمانيةالمصاحفأحدووافقت

.()صهلمعانيازبراإ1()

.(171وَص541)صلوجيزاالمرشد(2)
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شبهاتمنحهرلهأثيروماآنيةالؤالقراءاتفيالتواتر

القراَنبهانزلالتيالسبعةالأحرفمنهيبلإنكارها،يحلُّولاردها،يجوزلاالتي

غيرهمعنأمالعشرةعنأمالسبعةالأئمةعنكانتسواءقبولهاالناسعلىووجب

(.))((المقبولينالأئمةمن

"طيبةمنظومتهفي،المقبولةالصحيحةالقراءةأركانالجزريابننظموقد

:فقالالنشر")2(

يَحْوياحتمالاًللرَّسمِوكاننَحْوِوَجْهَوافقَمافكلُّ

الأركانُالثلاثةُفهذهالقراَنُهُوإسناداًوصحَّ

هكذا:الأركانوترتيب

.القراءةسندصحة-

احتمالاً.ولوالعثمانيةالمصاحفأحدموافقة-

بوجه.ولوالعربيةموافقة-

ووصفها،تفسيرهفيالثلاثةالأركانهذهعلىعاشوربنالطاهرالشيخعلّقوقد

عنمتواترةغيركانتإذاالقراءةقبولفيشروطهي،الثلاثةالشروط"وهذه:بقوله

بمنزلةفهيالتواترحدتبلغلمولكنهاجم!يروالنبيإلم!السندصحيحةكانتبأن!ياّله،النبي

يجعلهاتواترهالأن،الشروطهذهعنغنيّةفهيالمتواترةالقراءةوأما،الصحيحالحديث

.(r)((عليهالمجمحالمصحفبموافقةالاعتضادعنويغنيها،العربيةفيحجّة

8(.ا)صالمقرئينمنجدوانظر:9(،/1)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

3(.)صالنشرطيبة)2(

53(.)1/والتنويرالتحريرتفسير)3(
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2تواترطاحولالشبهاتوتفنيدبهاأئثضالتياءاتالتيم ? r

يخرجهاالقراءةفيالثلاثةالأركانهذهمنركناختلالأنإلىالجزريابنينبّهثم

وأضعيفةعليهاأطلقالثلالةالأركانهذهمنركناختل"ومتى:فقال،الصحةعن

")1(.منهمأكبرهوعمَّنأمالسبعةمنكانتسواءباطلةأوشاذة

منالعلماءسلفمذهبهيالثلاثةالأركانهذهأنالجزريابنصرّحثم

صرَّحوالخلفالسلفمنالتحقيقأئمةعندالصحيحهو"هذاقائلاً:،وغيرهمالقرَّاء

موضعغيرفيعليهونص،الدانيسعيدبنعثمانعمروأبوالحافظالإمامبذلك

،المهدويعماربنأحمدالعباسأبوالإماموكذلك،طالبأبيبنمكيمحمدأبوالإمام

وهو،شامةبأبيالمعروفإسماعيلبنالرحمنعبدالقاسمأبوالحافظالإماموحققه

")2(.خلافهمنهمأحدعنيعرفلاالذيالسلفمذهب

مهم:تنبيه

فيقررأنبعدهذارأيهخالفقدالجزريابنأنهنا:عليهالتنبيهيجبومما

قائلاً:،المقبولةالقراءةفيالتواترضرورةكتبهأوائلمنوهو"المقرئين"منجدكتابه

،-تقديراًولو-العثمانيةالمصاحفأحدووافقتمطلقاً،العربيةوافقتقراءةٍ"كلُّ

بها")3(.المقطوعالمتواترةالقراءةهذهنقلُها:وتواتر

السند،بصحةاكتفىحيثالنشر،وطيبةكالنشر،كتبهأواخرفيرجعهذابعد

السند(:)صحةركنعند،الصحيحةالقراءةلشروطشرحهعند-النشرفي-قائلاً

وزعمالسند،بصحةفيهيكتفِولم،الركنهذافيالتواترَالمتأخرينبعضشرط"وقد

.(1/9)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

نفسه.الموضع،السابقالمرجع2()

.7(9)صالمقرئينمنجد)3(
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شب!اتمقحولهأتس!وماالقرآنيةالقراءاتفيالتوأتر214

لامماوهذا،قرآنبهيثبتلاالاَحادمجيءجاءماوأنبالتواتر،إلايثبتلاالقرآنأن

الرسممنالأخيرينالركنينإلىفيهيحتاجلا-ثبتإذا-التواترفإنفيه،مايخفى

بكونهوقطعقبولهوجب!ياّلهالنبيعنمتواتراًالخلافأحرفمنثبتماإذْ،وغيره

خالفه.أمالرسموافقسواءقرآناً،

أحرفمنكثيرانتفى،الخلافحروفمنحرفكلفيالتواتراشترطناوإذا

وغيرهم.السبعةالأئمةهؤلاءعنالثابتالخلاف

السلفأئمةوموافقة،فسادهظهرثم،القولهذاإلىأجنحقَبْلُكنتولقد

")1(.والخلف

وجعلهمؤخراًالجزريابنإليهجنح-كماالقراءةفيالسندبصحةالاكتفاءأنكما

الحروفعليهوتشتبهالسماعفيضيعالحافظينسى"قدلأنه،يكفيلا-التواترمكان

نأوعسى،نفسهويبرئغيرهعنيرويهأنإلىالشبهةوتدعوهيعرفهلابلحنفيقرأ

لزومهعلىوجسرفيهووهمنسيهوقدعنهذلكفيحملمصدقاًالناسعنديكون

")2(.عليهوالإصرار

الذيالتناقلإلىافتقارهمعالقراءةفيالسندصحةبأنالعلمأهلصرَّحوقد

مامنهاوالكثيرسيمالاقرآناًكونهاإثبات"فيتكفيلابالقبوللهالأمةتلقيعنيعبّر

")3(.منهأنهيظنفصارالتنزيلإلىقرنالذيالتأويلمنيكونأنيحتمل

بعضهم،فمنى4اَحاداً،ور!فيما"اخلففقدقزآ!اًعدّهغيربهالعملولكن

.(1/13)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

.(46)صالقراءاتفيالسبعة2()

3(.0)9/الباريفمَح)3(
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الآحاد")1(.فيهويكفيالعملبابمنهذالأنالجمهور؟وأجازه

)2(الصلاحبنعمروأبوالشيخذكرهبماالسندبصحةبالاكتفاءالقائلينعلىويرد

قدبهالمقروءيكونأن"يُشترطقائلاً:،يتلىقرآناًالقراءةقبولشروطمحدداً،فتاواهفي

بالقَبول،الأُمَّةوتلقَّته،كذلكنقلُهاستفاضأوقراَناً،!وّاللّهرسولعننقلُهتواترَ

فيوتمهَّدَتقرَّرماعلوالقطعُاليقينُذلك:فيالمعتبرلأنَّ،السبعالقراءاتكهذه

")3(.الأصول

قول!إلىمنهالتواترركنإلىتماماًأقربهذاعمروأببالشيخوقولقلت:

بصحةاكتفىممن-الأولالقولأصحابمنالأقوال!أفصحمنيعدّبلالجمهور،

ركناًالتواتراشترطأنبعدفصّلقدفهو،منهمنعدهكناإن-القراءةنقلفيالسند

1(

2(

3(

)1/77(،المالكيالعدويالصعيديعلي:الربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية

هـ.أ214،بيروت-الفكردار،البقاعيمحمدالشيخيوسف:تحقيق

هـ-الشافحي)577الصلاحبنعمروأبوموسىبنعثمانبنالرحمنعبدبنعثمانهو:

منالعديدفيالعلماءمنكثيرمنسمع،الحديثعلومكتابصاحبالحافظالإمامهـ(،643

التفسيرفيالدينأعلاممنوكان،الأصحابمنالكثيرعليهوتخرجوأفتىصنف،البلدان

بمقابرودفنبدمشقتوفيالاعتقادسلفيوكان،والعبادةالطاعةفياجتهادمعوالفقهوالحديث

الذهبوشذرات(،41/47)النبلاءأعلاموسير(،4431/)الحفاظتذكرةانظر:.الصوفية

/5(12.)2

والمستفتي:المفتيأدبومعهوالفقهوالأصولوالحديثالتفسيرفيالصلاحابنومسائلفتاوى

231(،/1)هـ(:643)تالصلاحبنعمروأبوالشهرزويعثمانبنالرحمنعبدبنعثمان

الأولى،الطبعة،بيروت-الكتبعالم،والحكمالعلوممكتبةالقادر،عبداللّهعبدموفقد.:تحقيق

منجدفيالجزريوابن(،183)صالوجيزالمرشدفيشامةأبوذلكوذكرهـ،أ704سنة

.(661وص85)صالمقرئين
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"ممجهاتثحمأسهص!ماِّثيرو!اآنصةالقممِاءاتالتوفيالتواؤ1621

نقلُه،استفاضَماوهو:المتواترةبالقراءةيلحقماإلىقرآناًالقراءةقبولفيأساساً

كماالمتواترةالقراءةمَبْلَغَيبلغلموإنبه،المقطوعاليقينمنفهوبالقَبول،الأُمَّةوتلقَّته

سيجيء.

تقدّم:ماوخلاصة

معها:كانإذاإلا؟القراءةقبولفيتكفيلاوحدهاالسندصحةأن

.بالقبوللهاالأمةتلقي-

ذلك.فيوالقطعاليقينمع(،بينهمبهاالقراءة:المِصر)أيفيوالاسنفاضة-

قبولفيشرطاًالتواتربئبوتيجزموالمهـانالأولىالقول!أصحابفإنوعليه

،المتواترةبالقراءةويلحقذلكيقوّيماالسندصحةمعاشترطواأنهمإلَّاالقرآنيةالقراءة

ذلك.فيوالقطعاليقينمعالمِصر،فيبالقرائنالمحيفةوالاستفاضة،اليلقيوهو

ومفهومه:السند"صحة"ركنمنطوق

هذا"يدل:بهيلحقوماالسند""صحةركنعكمُعَلِقاً)1(الزرقانيالشيخقالى

بلبقبولها،يحكمالثلاثةالأركانهذهفيهااجتمعقراءةكلأنعلىبمنطوقهالضابط

منوالعلمالتواترأمارةهيالثلاثةالأركانفهذهجحدها،منبكفرحكموالقد

،العشرةعنأم،السبعةالأئمةعنمرويةالقراءةتلكأكانتسواء"بالضرورةالدين

المقبولين.الأئمةمنغيرهمعنأم

الثلاثة،الأركانهذهفيهاتتوافرلمقراءةكلأنعلىبمفهومهالضابطهذاويدل

بكليةتخرّجبمصر،الأزهرعلماءمنام(،اهـ-489)367الزرقانيالعظيمعبدمحمدهو:(1)

"مناهل:كتبهمن،بالقاهرةوتوفي،والحديثالقراَنلعلوممدرساًبهاوعمل،الدينأصول

2(.01)6/الأعلامانظر:.أخرىوبحوث"القرآنعلومفيالعرفان
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217توإتوهالعحوأصثعبهاممتأوتنهخبدبهاأّيؤألتيأرزاخ!القر

الأئمةعنمرويةالقراءةهذهأكانتسواءيجحدها،منكفروبعدمقبولها،بعدميحكم

شأناً")1(.وأعظممقاماًمنهمأكبركانولو،غيرهمعنأمالسبعة

فيهاتتوافرلمقراءةكلأن:لهبيانوزيادةوبيّن،واضحالزرقانيوكلام:قلت

نقلُه،استفاضَالذيالسندصحةأوالتواتر،ركنولاسيَّما،الثلاثةالأركانهذه

وسيأتيقبولها،بعدميحكمفهنابه،المقطوعاليقينمنفهوبالقَبول،الأُمَّةوتلقَّته

هذامنالثالثالفصلفيمنهاقراءةنفىمنأوالقراءاتأنكرمنحكمتوضيح

تعالى.اللّهشاءإنالباب

الثاني:القول

بالتواتر،إلّايثبتلاوالقرآنقراَنلأنهاالتواتر؟القرآنيةالقراءةنقلفييشترط

السند.صحةتكفيولا

والمحدّثين)2(.والفقهاءوالأصوليينالقرَّاءمن:العلماءجمهور:القولبهذاوجزم

(1)

(2)

.(1/292)العرفانمناهل

طيبةوشرح"التحقيق"قسم8()1/الهدايةوشرح3(،.)صوالإشاراتالقواعدانظر:

-122(،أ91)1/النويريعليبنمحمدبنمحمدالقاسملأبيالعشر:القراءاتفيالنشر

،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار،باسلومسعدصورمحمدمجديالدكتور:وتحقيقتقديم

والجدلالأصولعلميفيوالأملالوصولومنتهى،مهـ2هـ-53أ442سنة،الأولىالطبعة

،(46)صهـ(:646)تالحاجببابنالمعروفعمروبنعثمانعمروأبيالدينجمالللإمام

فيالنفعوغيث،م91°"هـ-ا504سنة،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار

القارئسراجبذيلمطبوع(ه)صالصفاقسيالنوريعليسيديالدّهلولي:السبعالقراءات

والقراءات،م5991هـ-أ514سنة،لبنان-بيروتالفكر،دار،المنتهيالمقرئوتذكارالمبتدي

الكتابدار7(،)صالقاضيالغنيعبدالفتاحعبدللشيخ:العربلغةمنوتوجيههاالشاذة

.م1891هـ-ا154سنة،الأولىالطبعة،بيروت-العربي
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شمبههاتمنحمولهأثرىوماآليةالؤالقم!أءأتفيالتوأَتر218

أقوالهم:تفصيل

مع،القرآنيةالقراءةنقلفيالتواتراشتراطعلالدالّةالعلماءأقوالنفصِّلوهنا

فيها:السندبصحةاكتفىمنعلىوانكارهمردِّهم

وإنماالآحاد،بأخباريثبتلا"والقرآن:المهدويالعباسأبوالمقرئقالأولاً:

")1(.الكافةبنقليثبت

التَّواتر")2(.بنقلإلَّايَثْبُتُلا"القرآن:العربيابنالعلامةقالثانياً:

يثبتُوإِنَّماعدلاً،كانهـانالواحد،بِنقليثبتُلا"القرآنآخر:موضعفيوقال

")3(.الخلْقعلىالحُجَّةُبهِوتَقُومالعذْر،مع!وينقطِعُ،العلمبِهِيَقَعُالذيبالتواتر

السبعةالأحرفهذهأن"اعلم)4(:الصفراويالقاسمأبوا!لقرئقالثالثاً:

(.تواتراً")ْنُقلتالمشهورةوالقراءات

القرآنيُنْقَلأنأوجبوالشرع"والعادةُ:تيميةابنالإسلامشيخقالرابعاً:

متواتراً")6(.نقلاًالشريعةجُمَلُنُقِلَتكمامتواتراً،نقلاً

2(

3(

4(

6(

".التحقيق"قسم8(/1)الهدايةشرح

6(.265/)القرآنأحكام

.(0ro)4/السابقالمصدر

القاسمأبوحفصبنحسينبنيوسفبنعثمانبنإسماعيلبنالمجيدعبدبنالرحمنعبدهو:

الأستاذهـ،445سنةأولمولده،الإسكندريثمبالحجازالصفراءواديإلم!نسبةالصفراوي

انتهت،مالكمذهبعلمفتياًكبيراًإماماًكان،وغيره(("الإعلانكتابمؤلفالمكثرالمقرئ

373(./1)النهايةغاية:انظرهـ.636سنةالاَخرربيعفيمات،ببلدهالعلمرباسةإليه

.(-1/112122)النشرطيبةشرحفيالنويريذلكذكر

أَغَيْرَقُل!ال!:تعالىقولهفيلهرسالةمن،القراءاتتواترفيتيميةابنالإسلامشيخكلاممنقطعة

سابىَ.مرجع2(.54)صالمقرئينمنجدبذيلملحق""مطبوع،نحطوط!وأَتخذُوَلِياأدئَهِ
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91yتوأترطاحولالشبهاتوتفنجدبهاأئقرالتيإءاتالفر

يثبتلاالقرآنبأن:والأصولالفقهأئمة"صرَّححجر:ابنالحافظقالخامساً:

.(1بالتواتر")إلَّا

الأربعة،المذاهبوفقهاء،الأصوليين"مذهب)2(:الصفاقسيالشيخقالسادساً:

غيرالصحيحبالسندتثبتولا،القراءةصحةفيشرطالتواترأنوالقُرَّاء:والمحدِّثين،

")3(.والعربية،العثمانيةالمصاحفرسموافقتولوالمتواتر،

حقيقةترسّخبأنهاأدلةمنبهاستدلواوماالجمهورقولمنيتَّضح:قلت

-القرآنأبعاضالقراءاتأنمعلومهووكما-الكريمالقراَنثبوت!االقطعيّة

القرآنهيبهايُقرأالتيوالعشر()السبعالمتناقلةالقراءاتأنالأذهانفيفيترسّخ

نتيجةالحقيقةوهذهبالتواتر،المتناقلةالقراءاتبثبوتالقطعيّةهذهعنفيعبرون،ذاته

يكونأنيجبالقراَنمنهوماكلأنخلاف"لاولذا،الخارجيالواقعفيمنطقيّة

السُنَّةأهلمحققيعندفكذلكوترتيبهووضعهمحلهفيوأماوأجزائهأصلهفيمتواتراً

هوالذيالعظيمالمعجزهذالأن"مثلهتفاصيلفيبالتواترتقضيالعادةبأنللقطع

فماوتفاصيلهجملهنقلعلىالدواعيتتوفّرمماالمستقيموالصراطالقويمالدينأصل

قطعاً.القرآنمنليسبأنهيقطعيتواترولماَحاداًنقل

بحسبالقراَنمنهوماثبوتفيشرطالتواترأنإلىالأصوليينمنكثيروذهب

الاَحاد.نقلفيهايكثربلوترتيبهووضعهمحلهفيبشرطوليسأصله

2(.24)صالمقرئينمنجدبذيلملحق"مطبوع"،نحطوطالقراءاتعنحجرابنللحافظفتوى(1)

أهلمناهـ(،1-18أ0)53الصفاقسيالحسنأبوالنوريسليمبنمحمدبنعليهو:)2(

القراءاتفيالنفع"غيث:كتبهومن،كثيرينعلماءعلىقرأ،المالكيةفقهاءمنمقرئ،صفاقس

،(1873)2/المطبوعاتمعجمانظر:التجويد"0فيالجاهلينوإرشادالغافلينو"وتنبيه"السبع

.(5/41)لأعلاموا

.(ه)صالنفعغيث)3(
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ran!شبهاتمنحولهآث!روماإقبةالقرأءاتالمّوفيالتوأت

أمام:نصيل

مع،القرآنيةالقراءةنقلفيالتواتراشتراطعلىالدالّةالعلماءأقوال!نفصِّلوهنا

فيها:السندبصحةاكتفىمنعلىوإنكارهمردِّهم

وإنماالآحاد،بأخباريثبتلا"والقرآن:المهدويالعباسأبوالمقرئقالأولاً:

")1(.الكافةبنقليثبت

التَّواتر")2(.بنقلإلَّايَثْبُتُلا"القرآن:العربيابنالعلامةقالثانياً:

يثبتُوإِنَّماعدلاً،كانوإنالواحد،بِنقليثبتُلا"القرآناَخر:موضعفيوقال

")3(.الخلْقعلىالحُجَّةُبهِوتَقُومالعذْر،معهُوينقطِعُ،العلمبِهِيَقَعُالذيبالتواتر

السبعةالأحرفهذهأن"اعلم)4(:الصفراويالقاسمأبوالمقرئقالثالثاً:

(.تواتراً")ْنُقلتالمشهورةوالقراءات

القرآنيُنْقَلأنأوجبوالشرع"والعادةُ:تيميةابنالإسلامشيخقالرابعاً:

متواتراً")6(.نقلاًالشريعةجُمَلُنُقِلَتكمامتواتراً،نقلاً

2(

3(

4(

6(

".التحقيق"قسم8(/1)الهدايةشرح

6(.60)2/القرآنأحكام

35(.45/)السابقالمصدر

القاسمأبوحفصبنحسينبنيوسفبنعثمانبنإسماعيلبنالمجيدعبدبنالرحمنعبدهو:

الأستاذ5!44سنةأولمولده،الإسكندريثمبالحجازالصفراءواديإلىنسبةالصفراوي

انتهت،مالكمذهبعلمفتياًكبيراًإماماًكان،وغيره""الإعلانكتابمؤلفالمكثرالمقرئ

373(./1)النهايةغايةانظر:هـ.636سنةالآخرربيعفيمات،ببلدهالعلمرياسةإليه

.(-1/112122)النشرطيبةشرحفيالنويريذلكذكر

أَغَيْرَقُل):تعالىقولهفيلهرسالةمن،القراءاتتواترفيتيميةابنالإسلامشيخكلاممنقطعة

سابق.مرجع.(542)صالمقرئينمنجدبذيلملحق""مطبوع،نحطوط!وأَتَّخِذُوَلِّاأللَّهِ
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يثبتلاالقراَنبأن:والأصولالفقهأئمة"صرَّححجر:ابنالحافظقالخامساً:

1(.بالتواتر")إلَّا

الأربعة،المذاهبوفقهاء،الأصوليين"مذهب)2(:الصفاقسيالشيخقالسادساً:

غيرالصحيحبالسندتثبتولا،القراءةصحةفيشرطالتواترأنوالقُرَّاء:والمحدِّثين،

")3(.والعربية،العثمانيةالمصاحفرسموافقتولوالمتواتر،

حقيقةترسّخبأنهاأدلةمنبهاستدلواوماالجمهورقولمنيتَّضح:قلت

-القرآنأبعاضالقراءاتأنمعلومهووكما-الكريمالقرآنثيوتفيالقطعيّة

القرآنهيبهايُقرأالتيوالعشر()السبعالمتناقلةالقراءاتأنالأذهانفيفيترسّخ

نتيجةالحقيقةوهذهبالتواتر،المتناقلةالقراءاتبثيوتالقطعيّةهذهعنفيعبرون،ذاته

يكونأنيجبالقرآنمنهوماكلأنخلاف"لاولذا،الخارجيالواقعفيمنطقيّة

السُنَّةأهلمحققيعندفكذلكوترتيبهووضعهمحلهفيوأماوأجزائهأصلهفيمتواتراً

هوالذيالعظيمالمعجزهذالأن،مثلهتفاصيلفيبالتواترتقضيالعادةبأنللقبم

فماوتفاصيلهجملهنقلعلىالدواعيتتوفّرمماالمستقيموالصراطالقويمالدينأصل

قطعاً.القرآنمنليسبأنهيقطعيتواترولمآحاداًنقل

بحسبالقراَنمنهوماثبوتفيشرطالتواترأنإلم!الأصوليينمنكثيروذهب

الاَحاد.نقلفيهايكثربلوترتيبهووضعهمحلهفيبشرطوليسأصله

2(.24)صالمقرئينمنجدبذيلملحق""مطبوع،نحطوطالقراءاتعنحجرابنللحافظفتوى(1)

أهلمنهـ(،ا1-0118)53الصفاقسيالحسنأبوالنوريسليمبنمحمدبنعليهو:)2(

القراءاتفيالنفع"غيث:كتبهومن،كثيرينعلماءعلىقرأ،المالكيةفقهاءمنمقرئ،صفاقس

،(1873)2/المطبوعاتمعجمانظر:التجويد"0فيالجاهلينوارشادالغافلينو"وتنبيه"السبع

.(5/41)علاملأوا

(.ه)صالنفعغيث)3(
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شبفات!حولهأث!ابروماآنيةالتراءاتالقرقىأضواترا

يشترطلملوولأنه؟الجميعفيالتواتر"يقتضيالسابقالدليلبأنالمذهبهذاورُدَّ

")1(.بقرآنليسمماكثيروثبوتالمكررالقراَنمنكثيرسقوطلجاز

نقلاًالمصحفدفتيبيننقل"مابأنهالقرآنالأصوليونعرَّفالشرطهذاوعك

2(.")تراًمتوا

بسورةللإعجاز!يوّاللّهرسولعلىالمنزّلالكلام"هوالقرآن:بعضهموقال

تعالى،اللّهرحمه)3(الحاجبابنقالكماالتواتر،اشترطالحدبهذاقالمنوكلمنه،

مثله.تفاصيلفيبالتواترتقضيالعادةبأنللقطع

فلا؟الحدمنجزءعندهمالتواترلأن"للعادةيحتاجوالمبالأولوالقائلون

المذاهبأئمةعندالتواترحصول!منبدفلاوحينئذٍبه،إلَّاالقرآنماهيةيتصور

التواتر--بهوصرَّحالزائد،الفحصبعدعلمتفيماأحدمنهميخالفولم)4(،الأربعة

)1(

)2(

(3)

(4)

/1)القرآنعلومفيالإتقان

هـ(:062)تالمقدسيقدامةبنأحمدبنالدّهعبدمحمدلأبيالمناظر:وجنةالناظرروضة

،الرياض-سعودبنمحمدالإمامجامعةالسعيد،الرحمنعبدالعزيزعبدد.:تحقيق62(،)ص

.(1/29)حزملابنالإحكاموانظر:هـ.أ993،الثانيةالطبعة

هـ(،-057646)الحاجبابنالدينجمالعمروأبويونسبنبكرأبيبنعمربنعثمانهو:

به،فعرفحاجباًأبوهوكان،الأصلكرديوهوبمصر،ونشأولدالعلماء،كبارمن،مالكيفقيه

234()3/الذهبشذراتانظر:وغيرها."و"الكافية"،الفقه"نحتصرمنها:،كثيرةتصانيفله

.(4/112)لأعلاموا

،(51أ)صهـ(:505)تالغزاليمحمدبنمحمدحامدلأبب:الأصولعلممنالمستصفىانظر:

وشرح(،46)صوالأملالوصولومنتهى62(،)صالناظروروضة،بيروت-الفكردار

26-27(،/1)التفتازانيعمربنمسعودالدينلسعد:التنقيحمتنعلىالتوضيحعلىالتلويح

.بيروت-العلميةالكتبدار

http://www.al-maktabeh.com



221تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهاأئقرالتيالقمراءات

،تفسيرهفيوالتونسيتيميةوابنعطيةوابنالبرعبدكابن:يحصونلاجماعات

(والدميري)ْوالزركشيوالأذرعي)4(والإسنوي)3()2(والسبكي)1(والنووي

(\)

(2)

(3)

;f)

)0(

الحزاميمريبنشرفبنيحمىزكرياأبوالدينمحييالإسلامشيخالحافظالفقيهالإمامهو:

ناهياًبالمعروفأماراًوكانمتقناً،حافظاًبارعاًإماماًكانهـ(،631-676)الشافعيالحوراني

الأشرفيةالحديثدارمشيخةوولي،يتزوجولمالدنياملاذلجميعتاركاًالملوكتهابهالمنكر،عن

شرحو"المجموع"،مسلم"شرحمنها:كثيرةمصنفاتهدرهماً،منهايتناولفلمشامةأبيبعد

الشافعيةوطبقات(،135)صالحفاظطبقاتانظر:.ذلكوغير"،الصالحينو"رياض"،المهذب

(/2531).

تاجنصرأبو،القضاةقاضيهـ(،77أ)727-السبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبد:هو

فيماهراً،الحجةقوياللسانطلقوكان،بالشاموالمناصبالقضاءرياسةإليهانتهت،الدين

".الموانعو"منع"الجوامعو"جمع"الكبرىالشافعية"طبقات:صنّف،والحديثوالفقهالأصول

.(4/481)والأعلام(،401)3/الشافعيةطبقات:انظر.وغيرها

هـ(،75-772)4محمدأبو،الدينجمال،الشافعيالإسنويعليبنالحسنبنالرحيمعبدهو:

رياسةإليهفانتهتهـ،742سنةالقاهرةوقدمبإسنا،ولد،العربيةعلماءمنأصوليفقيه

المطبوعاتمعجموالنظائر"."الأشباه:كتبهمن،المالبيتووكالةالحسبةوولي،الشافعية

3(.44)3/لأعلاموا(،1/544)

الذهبي،تلاميذمن،شافعيفقيهالأذرعي،الغنيعبدبنالواحدعبدبنحمدانبنأحمدهو:

وهي،الحلبياتبالمسائلالكبيرالسبكيوراسل،بحلبالقضاءوتولى،بالشامبأذرعاتولد

في"والشرحالروضةبينوالفتح"التوسط:تصانيفهمنهـ،773سنةتوفيمشهور،مجلد

المؤلفينومعجم35(،)1/الطالعالبدرانظر:"0المنهاجشرحفيالمحتاجو"غنيةمجلداً،02

/1(151).

مفسّر،،شافعيفقيه،القاهري،الأصلالدميريالبقاء،أبو،الكمالعليبنموسىبنمحمدهو:

فيبرع:الشوكانيعنهقالالإسنوي،الدينوجمال،السبكيالدينبهاءعنأخذ،نحوي،أديب

وصنّف=والإفتاءللإقراءوتصدّى.ذلكوغيروالأدبوالعربيةوأصولهوالفقهوالحديثالتفسير
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اللّه.رحمهموغيرهم)2(،عرفةوابنالحاجبوابن)1(خليلوالشيخ

منيخالفولم،آخرهفيوكذلكذلك،علىالزمانأولفيفأجمعواالقرَّاءوأما

)3(.المتأخرينبعضوتبعهمكيمحمدأبولاإالمتأخرين

السند:بصحةاكتفىمنعلىالرد

بصحةاكتفىمنعلردّهعند،للطيبةشرحهفي4()النويريالقاسمأبوقالأولاً:

(.")ْوغيرهموالمحدثينالفقهاءلإجماعمخالفحادثقول!التواتراشتراط"عدمالسند:

(1)

)2(

)3(

(4)

)5(

منهاجشرحالوهاجو"النجم"ماجهابنسننشرح"الديباج:تصانيفهمن.جيدةمصنّفات

272(.2/)الطالعوالبدر97(،)7/الذهبشذراتانظر:هـ.858سنةتوفي"،الطالبين

منهـ(،776)تالدينضياءبالجنديالمعروف،شعيببنموسىبنإسحاقبنخليلهو:

فيالمنوفيالشيخعلىدرسبمصر،زمانهفيالمالكيالمذهبلواءحامل،مالكيفقيهمصر،أهل

83(،1/5)المطبوعاتمعجمانظر:0"خليل"نحتصرأو"الفقهفي"المختصر:كتبهمن،المالكيةفقه

.3(251/)علاملأوا

كبارمنكانcومفتيهاوخطيبهاوعالمهاتونسإمامالورغمي،عرفةبنمحمدبنمحمدهو:

هـ.308سنةبتونستوفيكثير،خلقبهوانتفعتونسبجامعللدرستصدى،المالكيةفقهاء

337()صالمذهبالديباج:انظر0"الفرائضو"نحتصر،الفقهفي""المبسوط:تصانيفهمن

/)43لأعلاموا v).

الشاذةوالقراءات8(،)صالبشرفضلاءإتحافوانظر:(12-ا911)1/النشرطيبةشرح

8(.)صالعربلغةمنوتوجيهها

عالم،مالكيفقيههـ(08-798)1النُّوَيْريالقاسمأبوعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدهو:

العشر".القراءاتفيالطيبة"شرح:مؤلفاتهمن،الشرعيهَالعلوممنكثيرفيومتبحربالمَراءات

2(.11/05)المؤلفينومعجم(،47)7/الأعلامانظر:

وتوجيههاالشاذةوالقراءات8()صالبشرفضلاءإتحاف:وانظر(1/171)النشرطيبةشرح

8(.)صالعربلغةمن
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محدثقولط-السندبصحةالقول:أي-وهذا...":الصفاقسيالشيخقالثانياً:

.(1")بالقراَنالقرآنغيرتسويةإلىويؤدي،عليهيعوّللا

العربيةووافقتنقلها،تواترقراءةكل"ضابط)2(:الجعبريالإمامقالىثالثاً:

فيهتجتمعلاوما،السبعةالأحرفمنفهيتقديراً،ولوالمصحفورسممطلقاً

فشاذّ")3(.

إثباتهمفيوالمحدثينوالفقهاءوالأصوليينالقرَّاءمنالعلماءأقوال!جملةهذه

بالاكتفاءالقول-ذلكخالفمنعلىوردِّهم،القرآنيةالقراءةقبولفيشرطاًالتواتر

القراءةقبولطفيالتواترشرطفإنشكوبلا،محدثأوحادثقولبأنه-السندبصحة

أهمالتواترركنأنيعلمأنوينبغيالمعتمد،الصحيحوهو،الراجحالقولهوالقراَنية

القراءةتواترتحققمتىإنه"إذْلهزمانلاالاخرينالركنينوأن،الثلاثةالقراءةأركان

التواتر")4(.هوفالعمدة،العثمانيةالمصاحفولأحد،العربللغةموافقةتكونأنلزم

باشتراط-بهالأخذعلطونحرص-الجمهورقولنرجّحكنَّاوإن:ولكن

لافإننا-أجزائهأوبعضه-القرآنمنهوماكلثبوتفيأساساًركناًوجعلهالتواتر،

بنمكيلسانعلىكانماسواءالقراءةثبوتفيالأولالقولأصحابقالهمانترك

.(ه)صالنفعغيث(1)

عالمهـ(،64-732)0إسحاقأبوالجعبريخليلبنإبراهيمبنعمربنإبراهيمهو:)2(

"الأبحاث"خلاصةمنها:غتصر،أكثرهاكتابمئةنحوله،الشافعيةفقهاءمن،بالقراءات

996(،)1/المطبوعاتمعجم:ترجمتهفيانظر.المعانيبكنزالمسمى"الشاطبيةو"شرح

.(1/55)والأعلام

9(.)صالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةوالقراءات(1/171)النشرطيبةشرح)3(

7(.)صالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات(4)
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ففمبيهاتم!حولهأت!!رراوالكرانيهةالقراءأتفاالحوأتر

بأنه-،تعالىاللّهرحمةعليهم-)1(الجزريابنأوشامةأبيأوالصلاحابنأوطالبأبي

به:المقروءيكونأنيُشترط

قرآناً.!يوّاددّهرسولعننقلُهتواترَقدا-

كذلك.نقلُهاستفاضأو2-

به.المقطوعاليقينمنفهو،بالقَبول!الأُمَّة3-وتلقَّته

وقبولها.القرآنيةالقراءةثبوتفيبالمتواترتلحبىأدلةفهذه

عليه:وبناء

وثبوتها-القرآنيةالقراءةقبولفي-السابقينوالثانيالأولالقولينجمعفعند

السندصحةركنقلناأوالتواترركنقلنا:سواءبينهما،لفظيالخلافبأنجلياًيتضح

بالقبولى.لهالأمةوتلقيالمصر،فيالاستفاضةمع

للتواترمساويةتكونتكاد)2(الثلاثةالأركانهذه"إن:الزرقانيالشيخقاللِذَا

المصحفدفتيبينماأنالمساواةهذهبيان.المقبولةبالقراءاتالقاطعالعلمإفادةفي

سندصحَّفإذا،الصحابةعهدوهوعهودهاأفضلفيالأمةمنعليهومجمعمتواتر

هذهكانتالمتواترالمصحفهذالخطموافقةجاءتثماللغةقواعدووافقتالقراءة

كانالتواترفكأن..آحاداً.كانتوإنالقاطعللعلمالروايةهذهإفادةعلىقرينةالموافقة

وجودبعدأمابالقرآنمتواترةوثيقةالمصحفيقومأنقبلالإسنادفيتحصيلهيطلب

رسموافقتمامتىوشهرتهاصحتهاالروايةفيفيكفيعليهالمجمعالمصحفهذا

يجعلالسالفالضابطبهوجهناالذيالتوجيهوهذا...العربولسانالمصحفهذا

.(18ص)المقرئينمنجد:نظرا(1)

اللغة.وموافقة،المصحفرسموموافقة،شروطمنبهيلحقوماالسندصحة:وهي2()
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")1(.القراَنتواترفيالطريقجددَالقرَّاءبجماعاتويسلفظيكأنهالخلاف

لاحقاً-سنفصلهاوالتي-المتواترةالقراءةأركانلناتتحددسبقماعلىوبناء

فنقول!:

هي:الأركانوهذه؟متواترةفهيالاَتيةالأركانفيهاتوفَّرتقراءةكل

به:يلحقوماالسندصحةأوالتواتر،:الأولالركنأ-

المتناقلة.المتلقاةللقراءاتالواسعةالاستفاضةا-

به.المقطوعاليقينمنلأنهإنكار،دونبالقبولالتلقي2-

مجرّد.آحادخبرعنفأخرجتهاحفتها،المتعددةالقرائنأن3-

(.للقراءةضابطركن)وهذا.العثمانيةالمصاحفرسمموافقة:الثانيالركن-ب

(.وقائيركن)وهذا.بوجهولوالعربيةموافقة:الثالثالركن-ج

والمشهورة،قراءاتهمالمتناقلة،العشرةالقرَّاء:الثلاثةالأركانهذهجمعوقد

هوالثلاثةالأركانهذهزماننافيجع"والذي:الجزريابنقالذلكوفي،رواياتهم

ونافع،جعفر،أبو:وهم،بالقبولتلقِّيهاعلىالناسأجمعالذيالعشرةالأئمةقراءة

وخلف.،والكسائي،وحمزة،وعاصمعامر،وابن،ويعقوبعَمرو،وأبوكثير،وابن

فيالباقينكقراءةأحدهمفقراءةزماننا،إلم!وصلتأنإلىالختْقعنالخَلْقأخذها

زماننا،فيأرادإنلها،حدَّلاالمتواترةالقراءاتإنَّقال!:منوقولبها.مقطوعاًكونها

الصَّدرفيأرادوإنالعَشْر،وراءمتواترةقراءةاليوميوجدلالأنه،صحيحفغير

")2(.ادلّهشاءإنفيحتمل،الأولط

بعدها(.وما1/692)العرفانمناهل(1)

.A(81-5)صالمقرئينمنجد2()
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ليتمَّالقراءاتفيالتواترثيوتفيمنهالناتحددوماالأقوالأبجديةبسطوبعد

:نتساءلأنلنالاحقاً،مناقشته

ذلك؟توضحنماذجمعبهيلحقوماوشرعاًلغةالتواترمدلولماا-

التواتر؟فيوالاضطرابالحيرةأسبابوما2-

الحديثي،والتواترالأصوليكالتواترالأخرىالتواترأنواعبينالفرقوما3-

القرائي؟التواترفيالتفصيلجانبإلىكلّ،منهجوتوضيح

الصعبالموضوعهذافيوالحيرةبالاضطرابومناقشتهاجوابهايتسمكثيرةأسئلة

"ركنسيَّما:ولاالثلاثةالقراءةأركانوتأصيلتفصيلفيتأتيعنهاوالإجابة،حصره

الموفق.وادلّه،بهيلحقماأوالتواتر"

كا--:!--.-
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الثانيالمبحث

التواتر:الأولىالركن

227

العلماءبهعُنيوقد،القرآنيةالقراءةبثبوتالمتعلقةالمباحثأهممنالمبحثهذا

فهو،العلمأهلمنكثيرعندوالاضطرابالحيرةمنفيهنلاحظهمارغم،عنايةآيما

أوضحوقد،المناهجبينالخلطوعدمالتفريقمنفيهولابدَّ،وشائكخطيرمبحث

منالمبحث"هذاقائلاً:التواترمبحثفيالاضطرابأسبابالجزائريطاهرالشيخ

قدأنهإلاكثيراًفيهوأفاضواشديدةعنايةالأعلامالعلماءبهعُنيوقدالمباحثأجلِّ

لأمور:وذلكشديد،اضطرابمنهمكثيرعباراتفيوقع

لبعضشبهةفيهعرضتإنهحتىذاتهحدفيالمتواترمعنىغموضمنها:أ-

.أمرهفيحيارىجعلتهمعنهالباحثين

المتواترالخبرالعلميفيدوإنما،العلميفيدلاالآحادخبرأنبعضهمظن2-ومنها:

ذلك.توجبقرائنبهاحتفّتإذاوذلك،العلميفيدقدالاحادخبرأنمع

فيها:المحدثينبعضلقولذلكفيرُويتأخبارعلىبعضهماعتمادومنها:3-

الخبربصحةالحكميقتضيلاالإسنادبصحةالحكمأنمعالإسنادصحيحةأخبارهذه

1(.الأثر")أصول!علمفيمقررأمروهو

.(127)صبالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان(1)
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نخسببها!منحولهأتيروماالقرآسْةالقرأءاتفيالتواتر

التفريقعدمجانبإلى،المشتركةوالمفاهيمالمناهجمنكثيربينالخلطومنها:4-

وغيرها...الحديثيوالتواتر،الأصوليوالتواتر،القرائيوالتواتر،القرآنيالتواتربين

لها.سنتعرضالتيالأمورمن

الآتية:المطالبعبرموضوعهالغامضالمبحثهذافينسيرُتعالىاللّهوبعون

.والشرعاللغةفيالتواترمدلول:الأولالمطلب

السند.القرائيةالروايةصحة:الثانيالمطلب

المتناقلة.القراءاتفيتواترالعلماءكلام:الثالثالمطلب

-كَأثخ!--"-
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تواترهاحولالشبهاتوتفنيد!اأئقرالتياءاتالؤ

الأولالمطلب

والشرعاللغةفيالتواترمدلول

YYI

التواتر:للفظاللغويالمدلولأولاً:

زالوماومُدَد،فجواتوبينهاالأشياءتتابعهو:وقيل،التتابعهوالتواتر:ا-

مطردةواحدةطريقة:أي،واحدةوتيرةعلى:وقيل،صفةعلىأي؟واحدةوتيرةعلى

وهوالتواترمنمأخوذةوهي،والملازمةالشيءعلىالمداومةهي:والوتيرةعليها،يدوم

:أيتترا()جاءواومنهبعضاً،بعضهايتبعجاءتإذاالخيلتواترت:يقال،التتابع

وتر)1(.بعدوتراًمتتابعين

تعالى:قولهفيكما،انقطاعوجودمعلكنشيئينبينالتتابعهو:التواتر:وقيل2-

منوهورسولينكلبينبفترةتتابعوالمعنى44(،:المؤمنونأ!هوتَتْرَاأَزسَقنَارُسُلَنَاثُمَّ!يو

منفهيوالتخمةالتقوىفيقلبوهاكماتاءالواوفقلبت""وترىوالأصلالتواتر

لا:هريرةأبوقالطويلاً،دهراًنبيينكلبينلأن؟متفاوتةمنقطعةومعناهالمواترة،

وبينتابعهافالمعنى،كتبهفلانواتر:قيلفإذامنقطعاً،:أي،تترىرمضانبقضاءبأس

.فقرةكتابينكل

بفترةواحدبعدواحداًجاءوا:أيالقوممجيءوتواترالتتابع:لغةفالتواتر

647(،)2/المنيرالمصباحوانظر:92(،ه)صالصحاحونحتار276(،)5/العربلسان(1)

34(.0)2/المعربترتيبفيوالمغرب
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شبه!اتمنلهحوأزرروماالقوآنيةأَءاتالق!فيالمّواتر023

1(.بينهما)بفترةواحدبعدواحداًالرّسلمجيءعلىتدلُّوالاَية،بمدة:أيبينهما،

بعضاًبعضهيتلوبمعنى،انقطاعدونأيبينهما،فترةدونمتتابعاًيكونوقد3-

أخرىروايةوفي"،وتتابعالوحي"فحمي:الوحيبدءحديثومنهمنه،تخللغيرمن

"-)2(".َ إلم!اشهرستةالمناموحيمدةفكانتالأربعينرأس))على!بُعِث!قد،"ولوالر

فكانتوتتابعتواترثمالوحيفترثمفترةغيرمنشهررمضانفيالملكعليهأنزلأن

")3(.فترةغيرمنسنينعشربمكةوتتابعهتواترهمدة

:انقطاعدونالتتابععكالعلماءعباراتفيبعدمستخدماًالتواترلفظصارثم

")4(.الملاحمتواترفي"بابداود:أبيسننفيجاءأ-

تواترعندالدينعلىالثباتمنالمرءعلىيجبما"ذكر(:)ْحبانابنوقال2-

")6(.عليهالبلايا

)1(

)2(

)3(

(4)

)5(

)6(

لإسلاميةاوالشؤونالأوقافوزارةإصدار:الفقهيةالموسوعة:وانظر(5/447)المسيرزادتفسير

الكويت.-الفقهيةالموسوعةمطبعة(،41/901)بالكويت

ءلمجيمّ،اللّهرسولإلىالوحيبدءكانكيف:باب،الوحيبدء:كتاب(،1/5)البخاريصحيح

.4رقم!!/

.(4)9/الباريفتح

،(4011/)هـ(:275)تالأزديالسجستانيداودأبو،الأشعثبنسليمانداود:أبيسنن

الطبع.وبلدلتاريخذكردونالفكر.دارالحميد،عبدالدينمحصيمحمد:مراجعة

البستيالتميميسعدبنحبانبنأحمدبنحبانبنمحمدحاتمأبوالعلامةالحافظهو:

وأباسفيانبنوالحسنالنسائيسمع،التصانيفصاحب،الحجةالفقيهالإمامهـ(354)ت

بالنجومعالماً،لاَثارlوحفاظ،الدينفقهاءمنوكانسمرقند،قضاءوولي،الموصلييعلى

الحفاظطبقات:انظر0و"الضعفاء""و"التاريخ"الصحيح"المسندصنف،العلموفنونوالطب

49(./)16النبلاءأعلاموسير375(،/1)

.(631)7/حبانابنصحيح

http://www.al-maktabeh.com



231توإترها"ولىالتنحبهاتولتفنيدبهاأيؤ!التيالق!!اءات

يمانعولايخالفلاكونياًأمراًإبليسأمرأنهتعالى"يذكركثير:ابنوقال3-

أتبعهقدوأنهمرجومأيرجيموأنهالأعلىالملأمنفيهاكانالتيالمنزلةمنبالخروج

")1(.القيامةيومإلىعليهمتواترةلهلاحقةبهمتصلةتزاللالعنة

الورودفيببعضبعضهااتصلتإذاالكتب"تواترت)2(:السرخسيوقال4-

متتابعاً")3(.

التواتر:للفظالاصطلاحيالمدلولىثانياً:

الآتي:فيتلخيصهاويمكنالتواترلمفهومعدةتعريفاتهناك

ولا،عددهميُحصىلاقوميَرْوِيهأنْ"التواتر:الأسرار:كشفصاحبقال-أ

الحَدُّهَذاوَيدُومُ،أَماكِنِهِمْوتَبَايُنِوعَدالَتِهِمْ،لِكَثرَيهمْ،،الكَذِبِعلىتَوَاطُؤُهمْيُتَوهَمُ

الجمْس،والصَّلواتِالقُراَننقلمثلوذلككطرفيهوأَوْسطُهُكأوّلِه،اَخِرهفيَكُونُ

")4(.ذلكأشبهوماالزكواتِومقاديرالركعاتوأعداد

المادةفيللتواترالاصطلاحيالمدلولالعدليةالأحكاممجلةوتلخص-ب

2(.13)2/التعاريفكتابوانظر:5(،52)2/كثيرابنتفسير(1)

علماءأكابرمنمجتهد،أصولي،فقيهبكر،أبو،السرخسيسهلأبيبنأحمدبنمحمدهو:)2(

أملوقد"و"المبسوط"،الحنفيةفروعفيللشيبانيالكبيرالجامع"شرح:تصانيفهمن.الحنفية

A(،)267/المؤلفينمعجمانظر:هـ..94سنةتوفي،السجنفيوهوخاطرهمنالمبسوط

3(.51)5/والإعلام

282(،/1)هـ(:094)تبكرأبو،السرخسيسهلأبيبنأحمدبنمحمد:السرخسيأصول)3(

هـ.ا2rv،بيروت-المعرفةدار،الأفغانيالوفاءأبو:تحقيق

دار35(،1)2/البخاريمحمدبنأحمدبنالعزيزعبد:البزدويأصولشرحالأسراركشف(4)

تاريخ.دون،القاهرة-الإسلاميالكتاب
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شبياورمنحولهآتنوماالقرآنيةالئراءاتفيالتواتر232

")1(.الكَذِبِعلاتِّفاقَهُمْالعَقلُيُجوِّزُلاجَماعةٍخَبَرُهُوَالتَّواتُرُ:1677"مادة:التالية

قدبل،فحسبالاصطلاحيّالمعنىعكالتواتراستعماليقصرونلاوالعلماء

في:يتبينماوهذااللّغويّالمعنىإلىيعدّونه

تتابعيستلزماليقينأننجدحيث:واللغويالاصطلاحيالمعنىبينالعلاقة

غيرمنالتتابعفياصطلاحاًالتواترخصثم،معينبشيءالإخبارعلىالمخبرين

)2(.انقطاع

لليقين:التواترإفادة

أمورعنخبراًكانسواءاليقينالعلمأفادالخبرتواترإذاأنهعلىالعقلاءأكثر

عنكالأخبارماضيةأمورعنأوالبعيدةالبلدانعنكالإخبارزماننافيموجودة

تجارتكارخانهطبعة،هواوبنينجيب:تحقيق338(،)صالمجلةجمعية:العدليةالأحكاممجلة(1)

الأولى،الطبعة،الجيلدار033(،حيدر)4/علي:الأحكاممجلةشرحفيالحكامودرركتب،

هـ(:037)تالجصاصالرازيعليبنأحمد:الأصولفيالفصولوانظر:.م1991__1141

الكويت،-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،النشميجاسمعجيلد.:تحقيق37(،)3/

:الأصولعلمإلمطالوصول!منهاجعكالمنهاجشرحفيوالإبهاجأهـ،554،الأولىالطبعة

الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارc(185)2/هـ(:756)تالسبكيالكافيعبدبنلعلي

هـ(:631)تالاَمديمحمدبنلعلي:الأحكامأصولفيوالإحكاماهـ،هـ44،الأولى

!4541،الأولىالطبعة،بيروت-العرببالكتابدار،الجميليسيد:الدكتور:تحقيق23(،2/)

.(49ص)لتعريفاتوا

المجيديمقبلالسلامعبدالدكتورلشيخناالكريمالقرآنألفاظأصحابه!يمالنبيتعليم:انظر2()

درمانبأمالكريمالقرآنجامعة-الدينأصولبكلية"مخطوط"دكتوراهرسالة73(،.)ص

(.الباحث)نسخةم2502بالسودان
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233تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهاأيُقرالتيالقراءات

العلماءمنكثيرحققويذَا)1(،الماضيةالقرونفيوغيرهمالسلامعليهمالأنبياء!رجود

الآتي:النحوعلىذلكوبيان،العلمإفادةالخبرالمتواترضابطأن

اليقينولكنحالهمولاالرواةعددالتواترميزان"ليس)2(الدهلويقالا-

")3(.الناسقلوبفييعقبهالذي

يتوقف"فلا-العلميفيدالذيالعددبيانأرادعندما-)4(الجوينيوقال2-

الآفاقدار7(،)1/هـ(:456)تالظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنلعلي:المحلىانظر:(1)

فيوالبرهان285(،)2/والإبها!تاري!،دون،العربيالتراثإحياءلجنة،بيروت-الجديدة

هـ(:478)تالجوينييوسفبناددّهعبدبنالملكعبدالحرمينلإمام:الفقهأصول

الرابعة،الطبعةمصر،-المنصورةالوفاء،دار،الديبمحمودالعظيمعبدد.:تحقيق368(،/1)

عليبنإبراهيم:الفقهأصولفيوالتبصرة39(،)صالمناظروجنةالناظروروضةهـ،ا184

محمدد.:تحقيق292(،)صهـ(:476)تإسحاقأبوالشيرازيآباديالفيروزيوسفابن

:الأصولعلمفيالمحصولط:وكذلكا!304،الأولىالطبعة،-دمشقالفكردارهيتو،حسن

العلواني،فياضجابرطه:تحقيقI(،4232)هـ(:601)تالرازيالحسينبنعمربنلمحمد

الأسراروكشفأ!004،الأولىالطبعة،الرياض-الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

(/21.)35

هـ-أ411)الحنفي،الهندي،الدهلويالعمريالرحيمعبدبناددّهوليبشاهالمعروفأحمدهو:(2)

1v,مدةبالحرمينأقامالهند،أعمالمندهليإلىونسبه،أصولي،فقيهمفسر،،محدث'__(ا

مهماتإلىالإرشادات:مصنفاتهمن،هناكوتوفيودرسالهندإلىعادثمعلمائها،عنوأخذ

والأعلام(،916/)13المؤلفينمعجمانظر:التفسير.أصولفيالكبيروالفوزالإسناد،علم

(1/941).

هـ(:أ176)تالدهلوياددّهوليالرحيمعبدبنأحمد:الاختلافأسباببيانفيالإنصافانظر:)3(

هـ.أ454،الثانيةالطبعة،بيروت،النفائسدار،غدةأبوالفتاحعبد:تحقيق'(05)ص

في=الأئمةإمامالحرمينلإمامالمعروفالجوينياددّهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوالدينضياءهو:(4)
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لثمي!تمنحولهأثيروماالقرآنمةالثراءاتفيالتواتر234

قرائنثبتتإذاولكنمعدودوعددمحدودحدعلىالمخبرينبصدقالعلمحصول

")1(.بهالعلمثبتالصدق

بكمال!أنالاالعددكمالنتبيّنالضروريالعلم"فبحصول)2(:الغزاليوقال3

فمتى،العلمإفادةالمتواترالخبر"ضابطفإنَّلِذا")3(،العلمحصولعلنستدلّالعدد

متواتر،غيرأنهلناتبيَّنيفدلمومتىمتواتر،أنهعلمناالعلمخبرهموأفادالجمعهذاأخبر

هذابلمعينبعددذلكيتقيدولا...ماحلوجودأوالمتواترشروطمنشرطلفقدانإما

مستبعدمنهموالكذبإلَّاوألفينألفاًيفرضعددلالأنهالجماهير،عندكافٍالقدر

السامعوجدفإن،الوجدانإلم!وغيرهالشرطهذاحصولفيالمرجعبلالعقللذي

غيرهاختلالعلموإلَّاوغيرهالشرطهذاوجودعلمالتواترعلبهأخبرهبماعالماًنفسه

(.العدد")ْحصولعلالعلمبحصول"يستدلفإنهعليهوبناء")4(؟الشرائطمن

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

في"البرهان:مصنفاتهومن،القلبرقيقمتواضعاً،اللّهرحمهوكانهـ(،478-4)14زمانه

إبراهيمالفقهاء:طبقاتانظر:،الظلمالتياثعندالأممغياثوهو""الغياثي"،الفقهأصول

23ص)هـ(:476)تإسحاقأبوالشيرازيآباديالفيروزيوسفبنعليابن A)،:تحقيق

الشافعيةوطبقاتAI(،184/)النبلاءأعلامسيرانظر:،بيروت-القلمدار،الميسخليل

/2(.)255

374(./1)الفقهأصولفيالبرهان

هـ(،505هـ-)455الغزاليالشافعيمحمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجةهو:

توفي،والكلامالفقهفيبرعوالمستصفى،كالإحياء،المشهورةوالتصانيفالمفرطالذكاءصاحب

سير:فيترجمتهانظر.بخرسانمدينةوهيطوسبلادقصبةالطابرانبمقبرةودفن5!0هسنة

.(11/662)المؤلفينومعجم(،4/51)الذهبوشذرات32(،1/2)9النبلاءأعلام

.(هـ81)صالمستصفى:انظر

.(592-2882/)الإبهاص!

هـ(:884)تإسحاقأبوالحنبلىِمفلحبناللّهعبدبنمحمدبنإبراهيم:المقنعشرحفيالمبدع

هـ.ا004،بيروت-الإسلاميالمكتب2(،01/2)
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قدالاَحادأي؟وغيرهالعلميفيدالحديثيالمتواترأن)1(قدامةابناعتبروقد4-

يدللموإنتصديقهويجبالعلميفيد"قالمتواتر:ققال،خارجهبشيءلكنالعلميفيد

يعلمإنماعداهوماالمتواتر،إلابمجردهصدقهيعلمماالأخبارفيوليسآخردليلعليه

الخبر")2(.نفسسوىعليهيدلآخربدليلصدقه

التاليتين:المادتينفيالعدليةالأحكاممجلةذلكولخصت

التقِينِ(()3(.عِلْمَلفيدُالتَّواتُرُاvrr"مادة

جَمّاًيَكُونُواأنيَلْزَمُولكِنْلِلمُخْبِرينَمُعيَّنٌعَدَدٌالتَّواتُرِفيليس173َ°"مادة

")4(.الكَذِبِعلىاتِّفاقَهُمْالعَقْلُيُجوِّزُلاغَفِيراً

ذلك:خه

حدٍتحديدفيهيشترطلاالتيالتواتربضوابطالعلميفيدالقراءاتفيالتواترإن

بالمتواتر:"ونعني:قالعندماللتواتر،الجزريابنتعريفمعتماماًيتفقماوهوللعدد،

هوهذا،عددٍتعيينغيرمنالعلمتُفيد،منتهاهإلمطكذاجماعةعنجماعةرواهمما

(.")ْالصحيح

مجتهد،،فقيهعالمهـ(،062هـ-154)الحنبليالمقدسيقدامةبنمحمدبنأحمدبناللّهعبدهو:)1(

فيالروضةو""الخرقيشرحفيالمغني":مصنفاتهمن،الدينبموفقويلقب،بنابلسولد

67(.4/)والأعلام3(،5)6/المؤلفينومعجم88(،)5/الذهبشذراتانظر:."الأصول

.(211)صالمستصفىوانظر:(،1/39)الناظرروضة2()

.(4ivy/)الأحكاممجلةشرحفيالحكامودرر35(،)صاالعدليةالأحكاممجلة)3(

.(447)4/الأحكاممجلةشرحفيالحكامودرر352(،)صالعدليةالأحكاممجلة(4)

8(.5)صالمقرئينمنجد(5)
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التواتر)1(:يفيدهالذيالعلمنوع

ذلكوتفصيل،ونظريضروري:نوعينإلىالتواتريفيدهالذيالعلميتنوع

كالآتي:

وهذا،الكريمالقرآنوهوالعامالعلمأو،العامالتواتروهو:الضروريا-

هما:ركيزتينعلىيعتمدالتواتر

وتوارثها.الأمةقراءة-أ

.وانتشارهالمصحفورسم-ب

فئة.دونفئةعندالخاصالتواتروهو:والنظري2-

الملحقةالشروطمعالتناقلهوالقراءاتمنالخاصالمتواترفضابطهذاوعل

بالتواتر.

ضرورية:قطعيةالكريمالقرآنفيالثبوتقطعية

قطعيةًالنقلوسائلأقوىفاققدالقرآننقلأنمعلومهووكمابهالمسلّممن

وجبولذلك،القطععلىمتوقفمعرفتهوطريقلمجيمّالنبينبوةإثباتفيالمعجز"لأنه

التواتر")2(.عددعلىوإلقاؤهإشاعتهالنبيعلى

سبحانهقالكمافيهاريبلاضروريةإليناووصولهالكريمالقراَنثبوتفقطعية

وجل:عزَّوقال2(،:السجدةأ!اَلعَئمِينَرَّبِّمِنفِيهِلَارَلباَل!تيتَنريِلُ!و:وتعالى

بهمقطوعٍبطريقٍثبتالقرآنلأنو"2(،:البقرةأ!هويائمينَهُدىيِخهِ!رَشبَالتذلِكَ!يو

733(.)صالكريمالقراَنألفاظأصحابهلمجي!النبيتعليم:انظر(1)

.(271)2/للآمديالإحكام2()

http://www.al-maktabeh.com



237تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتياءاتالتر

هوالقراَنهذاأنفيهللشكمجاللاالذيالكافةبنقل"صحَّوقدالتواتر")1(،وهو

بينخلافولافيه،المالانقيادوجبكلهاالآفاقفيالمشهورةالمصاحففيالمكتوب

والزيديةوالمرجئةوالخوارجوالمعتزلةالسنةأهلمنالمسلمينإلىالمنتميةالفرقمنأحدٍ

؟القرآننقلصفةفهذه)2(،((نفسهعندناالمتلوهووأنهالقراَنفيبماالأخذوجوبفي

نأإلىسلفهعنوالسلفسلفعنخلفاًالقراَنتنقلتزللمعنهااددّهرضيالأمة"لأن

والمعجزاتبالأدلةوصدقه،بالضرورةوجودهالمعلومالسلامعليهبالنبيذلكيتصل

الأصلفيالقراّنفنقل،وتعالىتباركربهعنالسلامعليهجبريلعنأخذهوالرسول!

يجوزلاالتواترالذينأهلبعدهمإليناونقلهوالنقصانالزيادةمنمعصومانرسولان)3(

العدد")4(.لكثرةويسمعونهينقلونهفيماالكذبعليهم

:والقراءاتالقرآنبينالعلاقة

نأإلىبينهماوالعلاقةوالقراءاتالقراَنبينالفرقفيالزركشيالإمامذهب

"اعلم:فالحيثواحد،بمعنىليساأنهمابمعنىمتغايرتان،حقيقتانوالقراءاتالقرآن

جم!محمدعلىالمنزلالوحيهو:فالقرآنمتغايرتان،حقيقتانوالقراءاتالقرآنأن

والإعجاز.للبيان

منكيفيتهاأوالحروفكتبةفيالمذكورالوحيألفاظاختلافهي:والقراءات

لطائففيالقسطلانيالدينشهابالقولهذافيوتبعه(،وتثقيل...")ْتخفيف

)1/444(.)1(المبدع

29(./1)حزملابنالإحكام2()

.السلامعليهوجبريل!يوّ،النبيوهما:)3(

72(./1)القرطبيتفسير(4)

318(./1)القرآنعلومفيالبرهان)5(
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البشر)2(.فضلاإتحاففيالدمياطيوالبنا)1(،الإشارات

تغايروالقراءاتالقرآنبينليسإذ،إطلاقهعلىالقولهذاقبول!يمكنولا

الكريم،القرآنمنجزءإلَّاهيمابالقبولىالأمةتلقتهاالتيالمتواترةفالقراءاتتام،

بالكل.الجزءارتباطوثيقارتباطفبينهما

التغايربهيقصدلم-اللّهرحمه-الزركشيكلامفيالمذكورالتغايرأنيبدوولكن

نأبدَّلاإِذ،بالقراءاتالقرآنتداخلأنكرهذافي"ولست:ذلكبعدقولهبدليل،التام

بينهما،موجوداًيظلهذامنالرغمعلىالاختلافأنغيروثيقاً،بينهماالارتباطيكون

يجعلهماأنعلىبينهماالتداخليقوىلاالآخرعنيختلفشيءمنهماكلاًأنبمعنى

والفرق،ونطقهاللفظإلاالقراءاتوما،واللفظالتركيبإلاالقرآنفماواحداً،شيئاً

.(r)((وبيّنواضحوذاكهذابين

عليه:وبناء

منبثقةالقراءةإذالقرآنأصليةفيالاتحادمحصلتهالذيالتغايربينهمافالعلاقة

تسمىالتيفيهاالمختلفالأوجهمنواحدبوجهيتحققالقرآنانفيوالافتراق،عنه

.قراءة

وأالقراءةمنالوجهبهذهقرآنهو:أيقراَناً،كلهذلكيُسمي!يوالنبيكانولذا

عليّ،يغيرفلم!لمجي!ادلّهرسولىعلىقرأت:فقالعليهفغيّرعمرعندرجلقرأفقد،بذاك

"أحسنت":لهفقال!لمجياّلهالنبيعلأحدهمافقرأ:قال!ي!اللّهرسولعندفاجتمعا:قال

.(1/117)الإشاراتلطائف(1)

.(4\/)البشرفضلاءإتحاف(2)

3(.1/18)القرآنعلومفيالبرهان)3(
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توأَقى!هاحولالشبهات!تفنيد"كهاأَيُقرالتيأسز!اءأتا

صوابكلهالقراَنإنعمر))يا:ع!ي!النبيفقالذلك،مننفسهفيوجدعمرفكأنّ:قال

قراَناً)2(.فيهاالمختلفالقراءةفسمى")1(مغفرةعذاباأوعذابامغفرةيجعللمما

:نقولفإننا،والقراءاتالقراَنبينالهامةالعلافةتلكلمسنافإذا

:القراءاتفيالتواترحقيقة

)3(:الآتيفيالقراءاتفيالتواترحقيقةتظهر

لاَخرعلممننسبياًتختلفالعلومبينالمشتركةالمصطلحاتمنعدداًأنأ-

نسبية.والغيرية،الحديثمصطلحفيغيرهالفقهأصولفيفالمرسل

متأخراً.الحديثمصطلحفيأُدْخِلثم،أصوليمصطلحالتواترأن2-

ذاتهالأصولعلمفيوالمتواتر،العلوممنكثيرفيالتواترمفهوماختلاف3-

مفيدجماعةعنالخبرتتابععنعبارةالمتشرعةاصطلاحفي"التواترفإن،البعضعند

للعلمالمفيدالخبرإنه-أيضاً-أصحابنابعضقالفقدالمتواتروأمابمخبره،للعلم

كلفيفالتواترفيه")4(.الصادقالواحدخبرلدخولمانعغيروهوبمخبرهاليقيني

يختلف.علم

مصطلحيستخدموالم(،والنحو)ْوالتفسيرالقراءاتفنعلماءمنالمحققينأن4-

ورجالهأحمد"رواه:)(51)7/الزوائدمجمعفيوقال03()4/مسندهفيأحمدالإمامرواه(1)

".ثقات

ومصدرهاأحكامها:والقراءات662(،)صالكريمالقرآنألفاظأصحابه!يمالنبيتعليمانظر:(2)

.(2أ)ص

97(.4)صالكريمالقرآنألفاظأصحابهلمجي!النبيتعليمانظر:(3)

23(.2/)للاَمديالإحكام(4)

لأخفش-وا،القرآنمعاني:فيهـ(702)توالفرَّاء(،)الكتابكتابهفيهـ(أ08)تكسيبويه(5)
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شبهاتمزحولهأثيروماالثرآنيةالقرأَ؟اتفيالتواتو042

بلفظهالتواترمصطلحيشتهرلمبل،وعباراتهمكتبهمفي(متواترة)قراءةأو)التواتر(،

كتبهمفيويوردونهامصطلحاتيستخدمونكانواوإنما،السابقينالقراءاتعلماءعند

قراءةالمِصر"،"توارثالمِصرقراءة،العامة)قراءة:مثلالتواتر،ذاتعنتعبّربعبارة

المصطلحاتمنوغيرها(،المنورةالقراءة،المختارةالقراءة،المستفيضةالقراءةالجمهور،

فيتدورماهيالمصطلحاتوهذهوانتشارها،وشهرتهاالقراءةشيوععلىتدلُّالتي

.الهجريالسابمالقرنمنتصفإلىتحديدًاوالنحووالتفسيرالقراءاتفنكتب

القرننهايةفيوتحديداًمتأخراً،أتىفقدالقراءاتفيالتواترمصطلحوإما5-

ذلك.يعرفالفنلكتبوالمتتبع،بعدهوماالهجريالسابع

تنطبقلمهـانبه،مقطوعيقينيبطريقإليناوصلتالقراءاتأنإثبات6-

الحديثي.التواترعلشروطه

سبق:مماويُستفاد

العلمهوالتواترمنالمرادفإن،القراءةعلموفي،اليقينيالعلمبهيرادالتواترأن

الآخر)1(.عنأحدهمايغنيوالتواتراليقينيفالعلمولذا؟اليقيني

وغيروالواسطةالطرفيناستواءالتواترشرطفيالأصوليونذكرهماوأما

(1)

والطبري،القرآنمشكلتأويلفيهـ(276)تقتيبةوابن،القرآنمعاني:فيهـ(215)ت

مجاهدوابنهـاعرابه،القرآنمعانيفيهـ(131)توالزجّاج،تفسيرهفي(_51T)ت

خالويهوابن،القراءاتمعانيفيهـ(375)تالأزهريمنصوروأبي،السبعةفيهـ(432)ت

الأصبهانيمهرانوابن،الحجةفيهـ(377)تالفارسيعليوأبي،الحجةفيهـ(037)ت

طالبأبيبنومكي،المحتسبفيهـ(293)تجنيوابن،المبسوطفيهـ(381)ت

،البيانوجامعالتيسيرفيهـ(444)تالدانيعمرووأبب،والإبانهَالكشففيهـ(437)ت

وغيرهم.،الأمانيحرزفيهـ(095والشاطبي)ت

23(.)2/للآمديالإحكامانظر:
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تواترهاحولىاليئمبها!وتفنيدبهايقرأّالتيالقراءات

فيالعظيمةللكثرة؟القرآنتواترعنفضلاًالقراءاتتواترفيإليهيحتاجفلاذلك)1(،

.القرآنفيالأمةوفي،القراءةفيالأقلعلىالواحدالمصر

خبرجنسمنوليسالمنحصر،غيرالكثيرالعددفيهالقراءاتفيفالتواترلِذَا

العلم.إفادتهعلىتدلبقرائنصُحِبالذيالواحد

قالفقدالعلماء؟ألسنةعلىيردالفنونأهلباختلافالمتواتربينالتفريقوهذا

أحاديثالمقبرةفيوالصلاةالقبورإلىالصلاةعنالنهي"أحاديث:حزمابنالإمام

أنهمنالأصوليونيذكرهمابالتواترأرادإن:العراقيقالتركها،أحداًلايسعمتواترة

والواسطةالطرفينفيالكذبعلىتواطؤهميستحيلجمعرواتهمنواحدكلعنرواه

وأهلقريبفهوبالشهرةوصفهابذلكأرادوإناَحاد،أخبارفإنهاكذلكفليس

المشهور")2(.بالمتواتريريدونإنماغالباًالحديث

:القراءاتتواترفياليقين

التواتر:بركنيلحقبأنهسابقاًأشرنا

العشر(.)القراءاتالمتناقلةللقراءاتالواسعةالاستفاضةا-

.بالقبولالتلقي2-

بها.حاصلوالقطعمجرد،آحادخبرعنفأخرجتهاحفتها،المتعددةالقرائنأن3-

المتواتر.المصحفرسمموافقةإلىبالإضافة4-

)3(:يأتيماقطعياًدليلاًبالقبولوالتلقي،الاستفاضةاعتمادعليدلومما

213/)الأسراروكشف(،1/624)الفقهأصولفيالبرهان:انظر(1) o).

الشوكانيعليبنمحمدالأخبار:منتقىشرحالأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيل)2(

هـ.أ739،بيروت-الجيلدار(،136)2/هـ(:أ025)ت

697(.)صالكريمالقرآنألفاظأصحابه!ييهالنبيتعليمانظر:)3(
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ضة:ستفالاا:لاًوأ

شبهثماأءتس!زركاحوأَد!!ما،!أَنيهالتواص؟ا!ال!ف!الموالا!

بيندرجةوهي)1(،ثلاثةعلىنقلتهزادمابأنهاالاستفاضةالأصوليونفسر

الذيالاشتهار:هي"الاستفاضة:وقيلشائعاً)2(،الناسيعدهماوهيوالآحاد،التواتر

وتواترآحاد:أقسامثلاثةإلىالأخبارالحنفيةقسموقد،بينهموفاضالناسبهيتحدث

وقالوا:،القرآنعمومبهوخصواالمرتبتينبينمرتبةالمستفيضوجعلوا،واستفاضة

التواتر")3(.أقساممنقسماًجعلهمنومنهمالتواتر،بمنزلةهو

القرائي:التواترتحققالتيوالاستفاضة

ربط-معنامرَّ-وقدردّها،منالقراءاتقبولالعلمأهلعليهابنىالتيهي

)4(.زمانهفيعليهاالقرَّاءجميعبإقبال!القراءةاستفاضةمجاهدابن

!ئةِ!ال!:قراءةفيالطبريقول!القراءةتواترتحققالتيالاستفاضةأمثلةومن

فِيهِاَطَّيْرِف!نَفُخُ!ئةص!الوقرأ:منقراءةذلكفيإليَّالقراءات"وأعجباَلطَّيرِ!هو:

منكانذلكلأنجميعاً،فيهماالجماععك(94()ْ:عمرانآلأ!واَلتَهِبِاذنِطَترافَيَكوُنُ

(1)

(2)

)3(

(4)

)0(

هـ(:459)تالمغربيالرحمنعبدبنمحمداللّهعبدلأبي:خليلمختصرلشرحالجليلمواهبانظر:

(2/r M،)هـ.أ893،بيروت،الثانيةالطبعةالفكر،دار

هـ(:ا25.)تالشوكانيمحمدبنعليبنمحمد:الأصولعلمتحقيقإلىالفحولإرشاد:انظر

سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردار،مصعبأبوالبدريسعيدمحمد:تحقيق49(،)ص

4 It299-امأهـ.

2(.49)صالشرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق

البحث.هذامنبعدها(وما91)صهانظر:

بألف)الطائِر(جعفرأبووقرأ،عاصمعنحفصروايةوهذه.94الآيةمن:عمرانآلسورة

الطاء.بعدساكنةوبياءألفغيرمنوالباقونالياء،مكانفيبعدهامكسورةوهمزةالطاءبعد
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243تواتوححاحولىالشبهاتوتفنيدبهاأيثشالتيأءاتالتر!

المصحفخطواتَّباع،المصحفلخطموافقوأنهادلّهبإذنذلكيفعلأنهعيسىصفة

")1(.المصحفخلافمنإليَّأعجببهالقراءةواستفاضةالمعنىصحةمع

تعالى:قولهفيالقراءةهيالتي:"والقراءة-أيضاً-الطبريجريرابنوقال

عنوراثةمستفيضاًنقلاًذلكعلىالأمصارقرّاءلإجماعالنصبقَؤلَهُرمهو)2(وَمَاكاَنَ!يو

أولىفكانت،معرفةإلاتكونلا""أنلأن"القول!"فيالنصباختيروإنما،الحجة

ولذلكأحياناً،ونكرةأحياناًمعرفةتكونقدالتيالأسماءدون،الاسمهيتكونبأن

)فَمَا:كقوله،الخفيفة"أن"بعدهكانإذا"كان"،ولياسمكلفيالنصباختير

لًكُنلَؤثُوَّ):وقوله(،42:العنكبوتأ!هوأَؤحَرِّقُوُهاَقتُلُوُهقَالُؤاأَنإِلَّاَقَؤمهِءجَوَابَ!اتَ

23(")3(.:الأنعامأ!هوقَالُواْأَنإِلَّاَفِتنَحُهُتم

بالقبولى:المتلقىثانياً:

"القرائنلأن،بالقبوللهالأمةتلقيرأسهاعكالتيبالقرائنالمحفوفالخبروهو

بعضفيقومالأخبارإلىالقرائنتضمأنيبعدفلاأخبارفيهيكنلموإنالعلمتورثقد

.4c>"المخبرينمنالعددبعضمقامالقرائن

:بالقبولالقرَّاءقراءاتتلقي

العلمأهلوتلقيقبولهاعلىدليلأمصارهاخارجالقراءاتانتشارأنعلمنا

.(3572/)يلبماتفسير(1)

أَقدَامَنَاوَثَبِّتأَترِنَافىوَإِشرَافَنَاذُلُؤبَنَااَغفِرلنًارَبّنًالُوأقَاأَنلَّاَإقَؤلَهُصوَمَاكاَنَ):تعالىقولهمن2()

.،741:عمرانآدأمهـوتفِرِينَاَتقَؤهـاَعَلَىوَاَنصُزنَا

.(472-732)7/الطبريتفسير)3(

.(801)صالمستصفىوانظر:59(،/1)الناظرروضة(4)
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شبهاتمزأثههـحولهوماالقراَنيةالقرأءاتفيالتواتر

واختارها:القراءاتهذهتلقىممننماذجهناونذكر)1(،بالقبولطا

")2(.فعاصملمفإننافعإليَّالقراءات"أحب:حنبلبنأحمدقال1-

فصيحةصحيحةوالرواياتالقراءاتكلكان"وإن:الأحنافوعند2-

")3(.عاصمعنوحفصعمروأبيقراءةاختارواومشايخنا

-يعقوبأي-"وكانالحضرمييعقوبقراءةصحةبيانفي:الذهبيوقال3

منأحداًأنوالتنقيبالفحصبعدبلغنافما...بالبصرةبحرفهعلاني!الناسيُقرئ

والمأمونوالأمينكالرشيدالخلفاءولاالنحاةولاالصلحاءولاالفقهاءولاالقرَّاء

بهاوأقرأولاشتهر،لنقلعليهأحدأنكرولوأصلاً،منهامنعوهولاقراءتهأنكروا

أنكرفمامتطاولةسنينالمحرابفيبقراءتهاالبصرةجامعإمامواستمربالعراقأصحابه

")4(.بالقبولالناستلقاهابلمسلمعليه

ءَ"*-طلأ-*-

البحث.هذامنبعدها،وما091)صانظر(1)

212(،)1/هـ(:521)تالفراءبنالحسينبنمحمديعكأبيبنمحمد:الحنابلةطبقات)2(

تاريخ.دون،بيروت-المعرفةدار،الفقيحامدمحمد:تحقيق

عابدينبنعمربنأمينمحمد:الأبصارتنويرشرحالمختارالدرعكالمحتارردحاشية)3(

هـ.1386سنة،الثانيةالطبعة،بيروت-الفكردار5(،1/14)هـ(:ا522)ت

.(01/017)النبلاءأعلامسير()4
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تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهاأئقرالتيالترأءات

الثانيالمطلب

"السند"القرائيةالروايةصحة

245

وفيه:

الإسناد.مدلول-

المحدثين.بقواعدموازنةالقرَّاءأسانيد-

القراء:اصطلاحفيومدلولهاللغةفيالإسنادمدلولأولاً:

إلىالشيءانضمامعلىيدلُّواحدٌأصلٌ(والدالوالنون)السين:اللغةفيالسَّنَدُ:

غيريأسندتُ:يقال،الواديأوالجبلقُبُلفيالأرضمنارتفعماهووالسَّنَد:الشيء،

معتمد.أي،سندٌوفلانإسنادا،

)1(.قائلهإلىيُسْنَدأن:الحديثفيوالإسناد،قائلهإلىرفعه:وقيل

القرَّاء:اصطلاحفيالإسناد

الإجازةوهي")2(.القرآنإلىالمُوَصِّلَة"الطريقهو:القرآنيةالقراءةفيالإسنادحدُّ

.القراءةفيالمجاز()الطالبإلىالمجيز()الشيخمن()الشهادة

سند"،مادة"(5A)3/اللغةمقاييسومعجمسند"،مادة"221()3/العربلسانانظر:)1(

.(43)صوالتعريفات(،133)صالصحاحومختار

.(1/173)الإشاراتلطائف2()
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شعبهاتثعنحول!أتس!وماآنيةالؤأصقرأءاتأفيأ!موأتر

الإسند:ايه

فقال!:لأهميَّته،وذلكبالإسناد؟خاصاًباباًصحيحهفيمسلمالإمامبوّب

1(.")الدِّينِمِنَالإِسْنَادَأنَّفي:"باب

مِنَ"الإسْنَادُ:فقالالإسنادأهميةعن-اددّهرحمه-المُباركبنادلّهعبدوتحدث

شَاءماشَاءَ(()2(.منْلَقالَالإِسْنَادُولولاالدِّينِ،

القائاع:اددّه"رحمقائلاً:المقولةهذهعلىالظاهريحزمابنالإمامأثنىوقد

شَاءَ")3(.ماشَاءَمنْلَقالَالإِسْنَادُولولاالدِّينِ،مِنَالإِسْنَادُ

السلفوكان،السننمنسنةعلوهوطلب،الأمةلهذهخصيصةفالإسناد

الإسناد"طلب:ادلّهرحمهحنباعبنأحمدالإمامقالذلكوفيالسند،علوعلىيحرصون

.4c>سلف"عمنسنةالعالي

فيالإسناد-"هو:فقالالقراءاتفيالإسنادأهميةإلىالقسطلانيأشاركذلك

منبدَّفلامحصع،ونقاعمتبعةسنةالقراءاتلأن،الفنهذامداراتأعظم-القراءات

عليه.العلمهذامعرفةتوقفتفلهذابالإسناد،إلَّاذلكإلىطريقولاوصحتها،إثباتها

كلهاالأمممنلأحدوليسبالإسناد،وفضَّلهاوشرَّفهاالأمةهذهأكرمقدتعالم!فاددّه

(.,/1')مسلم(صحيح)'

.(y/11)لسابقاالمصدر(2)

.(11/84)المحلى3()

تحقيق:96(،)صجماعةبنإبراهيمبنلمحمدالنبويالحديثعلومختصرفيالرويالمنهل)4(

تدريبوانظر:هـ،ا604،الثانيةالطبعةدمشق-الفكردار،رمضانالرحمنعبدالدينمحميد.

.(2561/)الراوي
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247تواترهاحولىألشبهاتوتفنيدبهالمجقرأالتيالقراءات

التيأخبارهمبكتبهمخلطواوقد،أيديهمفيصحفهوإنماإسناد،وحديثهاقديمها

زمانه،فيالمعروفالثقةعنتنصّفإنهاالأمةهذهبخلاف،الثقاتغيرعنأخذوها

أخبارهم.تتناهىحتىمثلهعنبالصدقالمشهور

السننمنبالغةوسنة،الأمةهذهخصائصمنفاضلةخصيصةفالإسناد:

.(1")المؤكدة

المحدثين:بقواعدموازنةالقرَّاءأسانيد:ثانياً

!يوّ،ادلّهرسولحتىالقراءاتياالعشرةالقرَّاءأسانيدسلسلةبذكرالبدءقبل

هذهروياراويين،العشرةالقرَّاءمنقارئلكلأنمنسابقاًإليهأشرناقدبماننوّه

ومنهم،مباشرةشيخهعنالقراءةتلكروىمنفمنهمإلينا،وصلتحتىالقراءات

عنوالإقراءللقراءةوتصدّيهالراويذلكشهرةإلىهذاويرجع،عنهبسندرواهامن

.القارئالشيخعلقرأممنغيره

الأسانيد:هذهذكرمنوالغرض

)2(.الحديثرجالأحوال!يعرفكماالقراءاترجالحال!يُعرفأن-ا

والثلاث)السبعالكريمالقرآنقراءاتأنفيهانبيِّنواضحةصورةإعطاء2-

!ص.بالرسولمتصلالقرَّاءهؤلاءإسنادوأنالسند،وصحيحة،متواترة:للعشر(المتممة

له،العاليالسندسأختارفإنيالعشرةالقرَّاءمنقارئكللسندذكرناوعند3-

بالغةوسنة،الأمةلهذهخصيصةالإسنادإنالعلماء:"قال:الجزريابنقالذلكوفي

.(-1/172173)الإشاراتلطائف(1)

.(1/173)الإشاراتلطائفوانظر:.\(1/39)العشرالقراءاتفيالنشر2()
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شبهاتمتحولهاِّقيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتوأَتر

نأالأمممنلأمةيكنلمولهذافيها،مرغوبسنةفيهالعلووطلب،المؤكدةالسننمن

")1(.الأمةهذهغيرمتصلاًإسناداًنبيهاعنتسند

)2(،الإطالةعنتغنيبتفصيلهارجالهاوتراجمالأسانيدتلكإلىالإحالةولعلَّ

)3(:فنقول

المدني:نافع:الإمامقراءةإسنادا-

عكعرضاًالقراءةأخذأنهعنهوالمتواتر)4(،التابعينمنسبعينعلىنافعقرأ-

وهم:(؟)ْخمسة

بنوشيبة)6(،الأعرجهرمزبنالرحمنوعبد،القعقاعبنيزيدجعفرأبو

.°\(A/1)العشرالقراءاتفيالنشر(1)

،(4)صاالمعروفينالقراءقراءات:فيمفصَّلة،وطرقهمورواتهمالعشرةالقراءأسانيدانظر2()

الأنصاريخلفبنأحمدبنعليبنأحمدجعفرلأبب:السبعالقراءاتفيالإقناعوكتاب

قطامش،المجيدعبدالدكتور:لهوقدَّمحققه55-147(،)1/هـ(:054)تالباذشابن

المكرمة،مكة-الإسلاميالتراثإحياءمركز،العلميةالبحوثمعهد،القرىأمجامعة

السبعالقراءاتفيوالتيسير88(،)صالقراءاتفيوالسبعة.م1002اهـ-422طبعة

.(1-1/21129)العشرالقراءاتفيوالنشر33(0)2/النهايةوغاية(،1-016)ص

معالجزريلابنالنهايةوغايةوالنشرمجاهد،لابنالسبعة:علىالقرَّاءأسانيدنقلفياعتمدت)3(

هوالتيبالبلدشهرةإلَّاهوما..كثير.ابنثمبنافعبدءًاالقراءأسانيدترتيبأنكماالاختصار،

لها.وينتميمقرئها

33(.20/)النهايةوغاية(،1/701)الكبارالقراءومعرفة6(،1)صالقراءاتفيالسبعة:انظر(4)

33(.0)2/النهايةغايةانظر:)5(

،=ثقة،الحارثبنربيعةمولى،جليلتابعي،المدنيداودأبوالأعرجهرمزبنالرحمنعبد:هو)6(
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تواترهاحولالشبهاتوتفخيدبهاأيُؤالتيأءاتالقكر

)3(.جندببنومسلم)2(،رومانبنويزيد(،0نِصاح)

924

اللّهوعبد،هريرةأبو:وهمالصحابةمنثلاثةعلىالخمسةالتابعونهؤلاءوقرأ-

)4(.عياشبناللّهوعبد،عباسابن

عنه.اللّهرضيكعببنأُبيّ:الصحابيعكالثلاثةهؤلاءوقرأ-

اهـ.(.!ي!)ْاللّهرسولعلىعنهاللّهرضيكعببنأُبيّوقرأ-

المكي:كثيرابن:الإمامقراءةإسناد2-

من:كلعلىكثيرابنقرأ-

ومئةعشرةسبعسنةمات،عنهمالدّهرضيعباسوابن،هريرةأبيعكعرضاًالقراءةأخذثبت،

38(.1/1)النهايةوغاية3(،25)صالتهذيبتقريب:انظر.بالإسكندرية

أدركواالذينالتابعينقراءمنوهو،ثقة،القاصْيالمدنيالقارئسرجسبننِصاحبنشيبةهو:(1)

النهايةوغاية27(،0)صالتهذيبتقريبانظر:.ومئةثلاثينسنةمات،!ييهالنبيأصحاب

(1/9.)32

سنةماتمحدّث،فارئفقيهثبت،ثقةالزبير،اَلمولىالمدنيروحأبورومانبنيزيدهو:)2(

381(.)2/النهايةوغاية6(،15)صالتهذيبتقريبانظر:.ومئةعشرين

مشهور،تابعيالمدنيمولاهم،قارئفصيحثقةالقاضيالهذلى،اددّهعبدأبوجندببنمسلمهو:)3(

.جندببنمسلمفراءةعلىفليقرأهغضاًالقراَنيقرأأنسرّهمنالعزيز:عبدبنعمرفال

2(.1/79)النهايةوغاية(،925)صالتهذيبتقريب:انظر.تقريباًومئةعشرةسنةبعدمات

عنعرضاًالقراءةأخذالكبير،التابعيالمخزوميالحارثأبوربيعةبنعياشبناددّهعبدهو:4()

هرمز،بنالرحمنوعبدجعفرأبومولاهعرضاًعنهالقراءةروى،الخطاببنعمروسمع،أبيّ

وغاية317(،)صالتهذيبتقريبانظر:.سبعينسنةمات،زمانهفيالمدينةأهلأفرأوكان

.(1/943)النهاية

.(1/121)العشرالقراءاتفيوالنشر88(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:)5(
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عباس.

ثحمبهـهاتمنحولهاّث!!ومااني!القااءاتالقو!اأرمواتو

ابنمولىودرباس)2(،المكيجبربنومجاهد)1(،المخزوميالسائببناللّهعبد

عنهما.اللّهرضيالخطاببنوعمر،كعببنأُبيّ:علالسائببناللّهعبدوقرأ-

السائب.بناللّهوعبد،العباسبناللّهعبد:علىجبربنمجاهدوقرأ-

.عباسبناللّهعبدمولاهعلىدرباسوقرأ-

عنهم.اللّهرضيثابتبنوزيد،كعببنأُبيّ:علعباسبناللّهعبدوقرأ-

!ي!)3(.اهـ.اللّهرسولعلىعنهمااللّهرضيكدببنوأُبيّ،ثابتبنزيدوقرأ-

:البصريالعلاءبنعمروأبب:الإمامقراءةإسناد3-

جبير.بنوسعيدجبر،بنومجاهدكثير،بناللّهعبد:منكلعلىعمروأبوقرأ-

عنهما.اللّهرضيالعباسبناللّهعبد:علىالثلاثةالتابعونهؤلاءوقرأ-

عنه.اللّهرضيكعببنأُبي:علىعنهمااللّهرضيالعباسبناللّهعبد-وقرأ

اهـ.!ي!)4(0اللّهرسولعلىعنهاللّهرضيكعببنأُبيوقرأ-

المكي،المخزومينحزومبنعمربناللّهعبدبنعابدبنالسائبأبيبنالسائببناللّهعبدهو:(1)

الخطاببنوعمركعب،بنأبيّعنعرضاًالقراءةأخذمكة،أهلقارئوكان،صحبةولأبيهله

التهذيبتقريبانظر:الزبير.بنادلّهعبدإمرةفيوستينبضعسنةماتعنهما،ادلّهرضي

.(1/914)النهايةوغاية3(،40)ص

وروى،عباسابنمولاهعلىعرض،عنهادلّهرضيعباسبناللّهعبدالمكيمولىدرباس:هو2()

28(.1/5)النهايةغايةانظر:.صالحبنوزمعةكثير،بناللّهعبدعنه

.(121-1/021)القراءاتفيوالنشر29(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:)3(

.(1/231)القراءاتفيوالنشر89(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:(4)
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الشامي:اليحصبيعامرابن:الإمامقراءةإسناد4-

أَبيوعل،المخزوميشهابأبىبنالمغيرةهاشمأبيعل:عامرابنقرأ-

قيس.بنزيدبنعويمرالدرداء

عنه.ادلّهرضيعفانبنعثمانعلىالمخزوميالمغيرةوقرأ-

اهـ.ع!ي!)1(0اللّهرسولعلىعنهاللّهرضيعفانبنعثمان-وقرأ

الكوفي:النجودأبيبنعاصمالإمامقراءةإسناد5-

عمروأبيوعلى،حبيشبنزرّوعل،السلميالرحمنعبدأبي:علىعاصمقرأ-

)2(.الشيبانيإياسبنسعد

عنه.ادلّهرضيمسعودبنادلّهعبدعلىالثلاثةهؤلاءوقرأ-

وعلي،عفانبنعثمان:على،حبيشبنوزرّ،السلميالرحمنعبدأبووقرأ-

عنهما.ادلّهرضيطالبأبيابن

ادلّهرضيثابتبنوزيدكعب،بنأُبيّعلىالسلميالرحمنعبدأبووقرأ-

عنهما.

وأُبيّ،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمانمسعود،بناللّهعبد:منكلوقرأ-

اهـ.!ي!)3(0اللّهرسولعلىثابتبنوزيد،كعبابن

.(1/441)العشرالقراءاتفيوالنشر(،101)صالقراءاتفيالسبعةانظر:(1)

مسعودبناللّهعبدعلىعرض،يرهولم!،النبيزمنأدرك،الشيبانيإياسبنسعدعمروأبو2()

انظر:.سنةأ2.هـوله69سنةماتالنجود،أبيبنوعاصموثاببنيحمىعليهوعرض

3(.1/53)النهايةغاية

.(1/551)العشرالقراءاتفيوالنشرc(44)صالقراءاتفيالسبعة:انظر)3(
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الكوفي:الزيَّاتحمزة:الإمامقراءةإسناد6-

الباقر)2(،بنعليبنمحمدأبيهعلى)1(،الصادقمحمدبنجعفرعلى:حمزةقرأ-

أبيبنعليأبيهعلىعلي،بنالحسينعلى)3(،الحسينبنعليالعابدينزينأبيهعلى

أجمعين.عنهماللّهرضيطالب

وثَّاب)5(،بنيحمىعلى)4(،الأعمشمهرانبنسليمانعلىأيضاًحمزةوقرأ-

عنهما.الدّهصعمسعودبنالدّهعبدعلىقيس،بنعلقععلى

سعيدعكعمرو)7(،بنالمنهالعلليل)6(،أبيبنمحمدعلىأيضاًحمزةوقرأ-

عنهما.اللّهرضيكعببنأُبيعلى،عباسبناللّهعبدعلىجبير،ابن

.(1/691)النهايةغايةانظر:(1)

.(2202/)السابقالمصدر:انظر(2)

.(1/453)لسابقاالمصدر:انظر3()

ثقةوهوهـ،61مولده،الأعمشالكوفيمحمدأبوالكاهليالأسديمهرانبنسليمانهو:()4

2(،45)صالتهـذيبتقريب:انظر.ومئةوأربعينثمانسنةمات،ورعبالقراءاتعارف،حافظ

3(.1/51)النهايةوغاية

التهذيبتقريب:انظرعابد،كبيرثقةتابعي،المقرئالكوفيمولاهمالأسديوثّاببنيحع!هو:)5(

38(.0)2/النهايةوغاية(،895)ص

فقيهاًكانالمَاضيم،،الكوفيالأنصاريالرحمنعبدأبوليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدهو:)6(

انظر:.ومئةوأربعينثمانسنةتوفيبه،عالماًللقراَنقارئاً،الحديثجائزصدوقاًسنةصاحب

.(651)2/النهايةغاية

وعرضجبير،ابنعكعرضكبير،مشهورثقةالأسديّ،الأنصاريعمروبنالمنهالهو:)7(

،(475)صالتهذيبتقريبانظر:.وشعبةوالأعمشمنصورعنهوروى،ليلىأبيبنمحمدعليه

3(.51)2/النهايةوغاية
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اللّهرضيكعببنوأُبيّمسعود،بناللّهوعبد،طالبأبيبنعلي:منكلوقرأ-

اهـ.ع!ي!)1(0اللّهرسولعلى،عنهم

الكوفي:الكسائيعلي:الإمامقراءةإسناد7-

وتقدَّم،اعتمادهوعليهالزيَّات!ببنحمزةالإمامعلىالكسائيقرأ-

)2(.إسناده

المدني:القعقاعبنيزيدجعفرأبي:الإمامقراءةإسناد.

عباسبناللّهعبدوعل،المخزوميعيَّاشبناللّهعبدمولاه:علىجعفرأبوقرأ-

.هريرةأبيوعىا

عنه.اللّهرضيكعببنأُبيّ:علالثلاثةهؤلاءوقرأ-

عنهم.اللّهرضيثابتبنزيدعلىعباسوابنهريرةأبووقرأ-

اهـ.ءلمجوّ)3(0اللّهرسول!علىعنهمااللّهرضيكعببنوأُبيّثابتبنزيدوقرأ-

الحضرمي:البصرييعقوب:الإمامقراءةإسناد9-

(،شُرْنَفة)ْبنوشهاب)4(،المزنيسليمانبنسلاممن:كلعلىيعقوبقرأ-

)1(

(2)

)3(

)4(

)5(

.(1/561)العشرالقراءاتفيوالنشر79(،)صالمَراءاتفيالسبعةانظر:

.(IVY/1)العشرالقراءاتفيوالن!بمر(،89)صالقراءاتفيالسبعةانظر:

.(1/178)العشرالقراءاتفيالنشر:انظر

ثقة،النحويالمقرئ،الكوفيثمالبصريمولاهمالمزنيالمنذرأبوالطويامسليمانبنسلامهو:

الحضرمييعقوبعليهوقرأ،عيينةبنوسفيانالنجودأبيبنعاصمعنعرضاًالقراءةأخذ

وغاية26(،ا)صالتهذيبتقريبانظر:هـ.ا71سنةمات،الأخفشموسىبنوهارون

3(.1/95)النهاية

=هارونعلىعرض،والصلاحالثقةمع!روأبببعدالمقرئينجلةمنكانشرنُفةبنثهماب
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شمبي!اررنحصنحوئ!الاش!!وماالقرآنيةالقرأ؟اتفيأ!تواق!ا

العطاردي)2(.حيَّانبنوجعفر)1(،ميمونبنومهدي

.البصريعمروأبيالقارئوعل،الكوفيعاصمالقارئعل:المزنيسلاموقرأ-

.النحويالأعورموسىبنهارونعل:شُرْنَفةبنشهابوقرأ-

.بسندهعمروأبيوعلالجحْدَري)3(عاصمعلى:هارونوقرأ-

عنهما.اللّهرضيعباسبناللّهعبدعلىقتَّة)4(بنسليمانعلالجحدريوقرأ-

الرياحي،العاليةأبيعلى(،)ْالحبحاببنشعيبعلميمونبنمهديوقرأ-

عنهما.اللّهرضيثابتبنوزيدكدب،بنأُبيّعلى

)1(

)2(

(3)

(4)

)5(

غايةانظر:هـ.أ56سنةتوفي،الحضرميويعقوب،القارئسلامعنهالمَراءةوروىالأعور،

328(./1)النهاية

بنشعيبعكالقرآنعرضمشهور،ثقة،البصرييحىأبوالمعوليميمونبنمهديهو:

هـ.أVأسنةمات،ووكيع،المباركابنعنهوروى،الحضرمييعقوبعليهعرض،الحبحاب

.r(2/61)النهايةوغاية(،845)صالتهذيبتقريبانظر:

رجاءأبيعكقرأهـ،07سنةمولده،البصريالأشهبأبوالعطارديحيانبنجعفرهو:

.(1/291)النهايةغاية:انظرهـ،أ56سنةمات،الحضرمييعقوبعليهوقرأ،العطاردي

بنسليمانعنالقراءةأخذ،البصريالعجاجالمجشرأبوالجحدريالصباحأبيبنعاصمهو:

11سنهَمات!ك!يِ!،النبيعنبكرأبيعنحروفاًوروى،قتَّة A.1)النهايةغايةانظر:هـC 3 4 9 I.

عرضالشعراء،فحولومنثقة،وهوأمه،وقتَّة،البصريمولاهمالتيميقتّةبنسليمانهو:

.الجحدريعاصمعليهوقرأ،العاصبنوعمرومعاويةمنوسمععباسابنعلىختمة

.r(41\/)النهايةوغاية695()4/النبلاءأعلامسيرانظر:

الرياحي،العاليةأبيعلىقرأثقة،تابعيالبصريصالحأبوالأزديالحبحاببنشعيبهو:

267(،)صالتهذيبتقريبانظر:أهـ.03سنةمات،ميمونبنمهديعنهالقراءةروى

327(./1)النهايةوغاية
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.عباسبناللّهعبدعلى،العطارديرجاءأبيعلالأشهبأبووقرأ-

عنهم.اللّهرضيكعببنوأُبيّ،ثابتبنزيدعلى،عباسبناللّهعبدوقرأ-

اهـ.صي!)1(0اللّهرسولعلىعنهما،اللّهرضيوأُبيّ،ثابتبنيخلدوقرأ-

العاشر":"خلفالبزَّارخلف:الإمامقراءةإسنادأ-"

بنيعقوبوعلى،بسندهالكوفيحمزةعن)2(عيسىبنسُليمعلىخلفقرأ-

)4(الأنصاريأوسبنسعيدوعلى،عياشبنشعبةبكرأبيعن)3(،الأعشىخليفة

العطار)6(.أبانوعلى(،)ْالضبيالمفضلعن

)1(

)2(

)3(

;f)

)0(

)6(

.(1/186)العشرالقراءاتفيالنشر:انظر

مولاهمالحنفيمحمدأبو:ويقالعبسىأبوهـ(02-5)135سُلبمبنعيسىبنسلبمهو:

وأضبطهمأصحابهأخصوهو،حمزةعكالقراَنعرض،حاذقمحررضابط،المقرئالكوفي

بنوحمزةعبسىبنخلادعنهالقراءةوروىوخلاد،وخلفالدوريعلبهقرأ،حمزةبحرف

3(.1/18)النهايةغاية.القاسم

عنعرضاًالقراءةأخذ،الكوفيالتمبمييوسفأبوالأعشىخليفةبنمحمدبنيعقوبهو:

هـ.002سنةتوفي،هشامبنوخلفالشموني:عنهالقراءةروى.أصحابهأجلّمنوهوشعبة

93(.20/)النهايةغاية

عنالقراءةروى،النحويزيدأبوهـ(12-5125)الأنصاريثابتبنأوسبنسعيدهو:

انظر:البزار.هشامبنخلف:عنهالقراءةروىالعلاء،بنعمروأبيوعن،عاصمعنالمفضل

3(.1/55)النهايةغاية

القراءةأخذثقة،،نحويمقرئإمامالكوفيمحمدأبوالضبييعلىبنمحمدبنالمفضلهو:

غايةانظر:هـ.ا68سنةتوفي،وغيرهالكسائيالقراءةعنهروى،والأعمشعاصمعنعرضاً

3(.270/)النهاية

(-L5Jعاصمعلىقرأ،صالحثقةالنحويالبصرييزيدأبوالعطارأحمدبنيزيدبنأبان:هو j

.(1/4)النهايةغايةانظر:هـ.أ56سنةتوفي،دعامةبنقتادةعن
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الكوفيعاصمعلىالعطار،وأبان،الضبيوالمفضل،عياشبنبكرأبووقرأ-

اهـ.!)1(0ادلّهرسولإلى،المتقدمبإسناده

!ي!،اللّهرسولإلىالسندومتصلةمتواترةوهي،العشرةالقرَّاءأسانيدفهذه:قلت

فييقدحأوصحتهاعدميتوهَّممنسواءتعترضها،شبهةلكلدفعاًأوردتهاوقد

.متواترةوالأسانيدواضحةفالحجةا،تواتره

واختلافتعددهافيفهذه..الأسانيد.هذهمنسندكلفييقدحمنالمطيلتفتفلا

فردكليثبتلموإنفيه،يشكلاالذيالتواترالمعنويمجرىجاريةوطرقهاوجوهها

به)2(.الأخبارمنفرد

والشامالحجازأهلمنالقراءاتأصحاب"إن)3(:الخطابيقالذلكوفي

قرأهاالصحابةمنرجلإلىاختارهاالتيقراءتهعزا-ترىكما-منهمكلوالعراق

شيئاً.القرآنجملةمنيستئنلم!ي!ادلّهرسولعلى

مسعود.وابنعليإلىقراءتهعاصمفأسند

أُبيّ.إلىقراءتهكثيرابنوأسند

أُبي.إلىقراءتهأسندالعلاءبنعمروأبووكذلك

.عثمانإلىقراءتهأسندفإنهعامربنعبدادلّهوأمما

.(1/191)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(1)

2(.1/13)الموقعينإعلامانظر:2()

فقيههـ(،)931-388الخطابيسليمانأبوالبستيالخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمدهو:)3(

273(2/)الأعلام0"القرآنإعجازبيانو""السننمعالم":لهشاعر،،لغوي،أديب،محدّث

74(.4/)المؤلفينومعجم
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متصلةالقراءاتهذهوأسانيد!يهاددّهرسولعلقرأنا:يقولونكلهموهؤلاء

")1(.ثقاتورجالها

،العشرةهؤلاءعندتقفوجدتهاالقراءةأسانيدمنالعلماءذكرهماتأملتإذاثم

بعضلكانمتواتراً؟القرَّاءانفراديكنلمولو،متواترةفهيأفراد،بعضهافيكانهـان

جداً،قليلةوهيفيه)2(،القُرَّاءتختلفأحرُفاًالقرآنفينجدلا!ئامتواتر،غيرالقراَن

،بالقبولالأمةتلقتهالماوصحيحةمتواترةعنهمالقراءةتكونالأسانيدتلكفبمجموع

أعلم.واددّه،واستفاضتفاشتهرت

:القراءةفيالسندآحاديةتوهم

التوهّمذاكيدلّفلا،آحاديةتكونبعينهشخصإلىالقراءةنسبةأنتَوهَّممَنْ

آحاد)3(:نحر!القراءاتمخرص!أنأوآحادالقراءاتأنعلى

الشبهة،وتلكالتوهّمذلكاددّهرحمهالزَّملكانِي)4(بنالدِّينِكمالأوضحوقد

يتلقّاهكانفقد،غيرهمعنالقراءاتمجيءيمنعلاطائفةفيالأسانيد"انحصارُ:بقوله

.(1/95)القرطبيتفسير(1)

.(902)صالمقرئينمنجد:انظر(2)

،القراءةفيالسندأحاديةتوهمخشيةالقرَّاء؟منأحدإلىالقراءةتنسبأنالسلفبعضكَرهَ(3)

2(.80)صالمقرئينمنجد:انظر.فلانوقراءةفلانسنَّة:يقالأنيكرهونكانوابل

هـ(727)تالزملكانيبابنالمعروف،الدينكمال،الأنصاريالواحدعبدبنعليبنمحمدهو:(4)

تيميةابنعلىالردفيرسالةله،بدمشقوتعلمولد،عصرهفيالشافعيةرياسةإليهانتهت،فقيه

284()6/الأعلام.وغيرها"للنووي"المنهاجعلىوتعليقات"،والزيارة"الطلاقمسألتيفي

2(.11/5)المؤلفينومعجم
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لهم،حاصلفالتَّواتردائما،وكذلك،مثلهمعنالغفيرالجَمّإمامهمبقراءةبلدكلأهل

منالسّندجاءمنهاشيوخهمعنوحفظوا،الحروفضبطقصدواالذينالأئمَّةولكن

منقولةالوداعحَجّةتزلولمآحَاد،هيالوداعحَجَّةفيالواردةكالأَخباروهذا،جهتهم

له،التَّفَطُّنينبغيوهذا،كذلكفهذهعصر،كلفيمثلهمعنالتَّواتربهميحصلعمَّن

")1(.فيهالْقُرَّاءبقول!يُغْتَرَّلاوأن

!بمّالنبيإلىوأسانيدهمالسبعةالأئمةإلىالأسانيدإن:قيلفإنذلك،علىوبناءً

التواتر؟جاءأينفمنالمتواتر،عددتبلغولاآحادالقرَّاءكتبفيماعك

غيرهم،عنالقرآنمجيءيمنعلاطائفةفيالمذكورةالأسانيدانحصاربأن:أجيب

لضبطلتصديهم،إليهموالأسانيدأسانيدهمفيذكرومنالأئمةإلىالقراءةنُسبت!انما

القرآنلأنالتواتر؟عدديبلغهاماطبقةفيمنهمكلومعفيهاشيوخهموحفظالحروف

تلقيمعدائماًوكذلك،مثلهمعنالغفيرالجمإمامهمبقراءةبلدةكلأهلمنتلقاهقد

)2(.بالقبولمنهمكللقراءةالأمة

اختراعنسبةلاهـاقراء،وضبطاشتهارنسبةللقارئالقراءةنسبةأنتقرر:فقدلِذَا

معنا.مرَّكماواجتهاد،ورأي

:المتواترةالقراءةنقلفيوالمحدِّثينالقُرَّاءمنهجبينالفرتى

ينقلهاأنلابدَّبل،الاثنينولاالواحدروايةفيهاتكفيلاالقراَنيةالقراءةنقلا-

الكتبي-دار2(،12)2/الشافعيالزركشياللّهعبدبنبهادربنمحمدالدينبدر:المحيطالبحر(1)

2(.21)صالمقرئينمنجدوانظر:،م4991هـ-أ414،الأولىالطبعةمصر،

9(.)صالبشرفضلاءإتحافانظر:2()
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عددبنقلإلَّايتحققلاوهذا،بنقلهماليقينيحصلحتىجيلكلفيالقرَّاءجمهور

وهذا،العشرةالقرَّاءأسانيدفيلناظهرماوهو،الكذبعلىتواطؤهمالعادةتحيلكثير

التواتر)1(.معنى

الآتي:يستلرمالتواترفاشتراطذلكعلىوبناءً

الحديثكتابتدوينبمجردالحديثيالتواترينقطعولذا:با!لشافهةالنقل-أ

تواترهفباقٍالقراَنأداءبخلاف،لمؤلفهالكتابثبوتعلذلكبعديعتمدإذْغالباً؟

المسلمين.جميععندبهمعمولهوكما،عنهالمصحفوجوديغنيلاأمةعنأمة

فيللانفرادمجالولاسلف،عنخلفاًالأمةتُجمعحيث:النقلفياليقين-ب

به)2(.مجزوماًمتيقناًالطريقبهذايثبتماكليجعلمما،ذلك

وبالجهدتواترهاتدعونالقراءاتمن"كثير:يقولمنعلىالذهبيالإمام2-ردّ

إلَّاتعرفلاكانتوإنبهانتلو:نقول"ونحن:بقولهفيها"،الاَحادغيرعلىتقدرواأن

وقراءاتكثيرةحروففيواقعوهذا،العلمفأفادتبالقبولتلقّيتلكونهاواحد؟عن

وددّهفمتواتروآياتهسورهالعظيمالقرآنأما،الحسكابرفقدتواترهاادعىومنعديدة

مستقلة،جملةولاآيةفيهيزيدولايبدّلهأنأحديستطيعلاتعالىادلّهمنمحفوظالحمد،

اَلذِّكأَوَإِنَّانَزَّفاإِنَّانَخنُميو:تعالىاللّهقال،الدينمنلانسلخعمداًأحدذلكفعلولو

،")3(.9:الحجرأمهولَه،لَجَفِظونَ

بتصرّف.(101)صالقاريالعزيزلعبدالسبعةالأحرفحديثانظر:)1(

المجيديمقبلالسلامعبدالدكتورلشيخنا:الكريمالقرآنألفاظجمسمّالنبيتلقىِانظر:)2(

.م5002هـ-أ124سنة،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الرسالةمؤسسة3(،81)ص

.(51/117)النبلاءأعلامسير)3(
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فيهوالذيالحديثيالتواتربحسبالقراءاتتواترادعىإذاأنه:بذلكوالمراد

ندَّعيما"ونحنقائلاً:منجدهفيالجزريابنقررلِذَا،الحسكابرمنحصرفقدعدد

يدَّعِيلا،الطرقببعضاختصَّأو،الرواةبعضبهانفردممافَرْدٍفَرْدٍكلِّفيالتواتُر

التواتر")1(.مايعرفلاجاهلإلاَّذلك

للمُتَلقّىبالرجوعوذلكالإقراء،منهجالتزامالقراءاتفيالتواتريفيدومما3

:-السبعةالقرَّاءعنيتحدثوهو-شامةأبوقالكماينكرلملأنه،القراءاتمنالمتناقل

:يقولممنفلسنانُقِلَت،وعنهمنُسِبَتإليهمالصحيحةالقراءاتإنقلنا:فإن"ونحن

ضعيفآَنهعليهيطلقماعنهمرويقدبل،الصفةبهذهيكونعنهمرويماجميعإن

كتبترىولهذا،الثلاثةالأركانبعضباختلالالمذكورالضابطعنبخروجهوشاذّ

غيرها،فيسقطماذكربعضهاففيذلك،فيمختلفةالسبعالقراءاتفيالمصنفين

جميعهافيموجود-عليهالمتفقالضبطعلىالاعتماد-ذكرناهالذيبالاعتباروالصحيح

تعالى.اللّهشاءإن

ويطلقالسبعةالأئمةهؤلاءمنواحدإلىتُعزىقراءةبكليُغترَّأنينبغيفلا

ماأوالتواتر-الضابطذلكفيدخلتإذاإلاَّأنزلتهكذاوإن،الصحةلفظعليها

ولاغيرهعنمصنفبنقلهاينفردلاوحي!ذٍ!والعربيةالرسموموافقةبه،يلحق

عنيخرجهالافذلكالقرَّاء،منغيرهمعننقلتإنبل،عنهمبنقلهاذلكيختصُّ

إليه.تنسبعمنلاالأوصافتلكاستجماععلىالاعتمادفإن.الصحة

المجمعإلىمنقسمةوغيرهمالسبعةمنقارئكلإلىالمنسوبةالقراءاتفإن

.(19)صالمقرئينمنجد)1(
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قراءتهمفيعليهالمجتمعالصحيحوكثرةلشهرتهمالسبعةهؤلاءأنغيروالشاذ،عليه

")1(.غيرهمعنينقلمافوق،عنهمنقلماإلم!لنفستركنا

ابنقالذلكوفي،القراءةنقلفيالحديثكمخرجالقراءاتمخرجليس4-

فيشامةأبيكلام:أي-عليه"أوقفت:القراءاتسندأحاديةعنيتحدثوهوالجزري

الخطيبأحمدبنمحمدالدينشمس،زمانهواحدالإمامشيخنا-القراءاتسندآحادية

كمخرجه،مخرجها؟كالحديثالقراءاتأنحَسِبَ!شامةأبومعذور:ليفقال،الشافعي

الإمامذلكإلىنُسِبَتإنماأنهاعليهوخَفِيَ،آحاديةكانتواحدعلمدارهاكانإذا

واحدٌانفردَولو،أُممعنأُمماًأخذوهايقرؤونها،كانوابلدةأهلفكلوإلَّااصطلاحاً،

باجتنابها")2(.ويأمرونيجتنبونهاكانوابلأحا،ذلكعليوافقهلم؟بلدهأهلدونبقراءة

والتواترالحديثيبالمعنىالتواتربينللإلباسوالمزيلالمهمهوالكلاموهذا

القراء.منواحدإلىالقراءةنسبةجراءمناَحاديأنهيفهمقدالذيالقرائي

حاتمأبوقاللِذَا،إليهمبالنسبةمتواترةبلدكلأهلقراءةأنفيهشكلامما5-

ماإلىمنهايُلْتفتُولاأمة،أفواهعنوأمةقرونيأخذهاإنَّماالقراءة"إن:السجستاني

وراء")3(.وراءمنجاء

بهمقطوعكلهاحقالقراءاتهذهأنفيالإسلامأهلمناثنانيختلففلا

)4(.وجلعزاللّهعنالسلامعليهجبريلعنلمجم!اللّهرسولإلىكلهامبلغة

3(.0)9/الباريفتحوانظر:(،174-173)صالوجيزالمرشد(1)

.(702)صالمقرئينمنجد2()

المقرئينومنجد(،18أ)صالوجيزالمرشدوانظر:57(،0)2/الإقراءوكمالالقراءجمال)3(

2(.1أ)ص

253(.)3/المحلى(4)
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لذلك،القراءاتتواترحولالمحدثينومنهجالقرَّاءمنهجبينالخلطعدم6-

نأيجوزلا"لماذا:تيميةابنالإسلامشيخقالكما،المنهجينبينالتفريقينبغي

فالقرَّاء؟الشرعمنحملتهمابحسبطائفةلكلثابتةوالبلاغالحفظفيالعصمةتكون

وتبليغه،الحديثحفظفيمعصومونوالمحدثون،وتبليغهالقراَنحفظفيمعصومون

المعلومالواقعهووهذا،الأحكامعلىوالاستدلالالكلامقهمفيمعصومونوالفقهاء

")1(.معدومواحدعنبهاللّهأغنىالذي

-.-"8"05-

تحقيق:(،461)6/هـ(:728)تالحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد:النبويةالسنةمنهاج(1)

هـ.أ604،الأولىالطبعة،قرطبةمؤسسة،سالمرشادمحمدد.
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الثالثالمطلب

المتناقلةالقراءاتتواترفيالعلماءكلام

v Ir

الاَتيتين:النقطتينعنالمطلبهذافينتحدث

والعشر.السبعالقراءاتتواترفيالعلماءكلامأولاً:

.القراءاتفيالخاصالتواترمعنىتثبيتثانياً:

:القراءاتتواترفيالعلماءكلامأولاً:

لكيشكّللعشر(المكملةوالثلاث)السبعالمتناقلةالقراءاتتواترفيليس

الشكّ،منخروجايعتبرالعلمأهلبأقوالذلكتجليةوإنما،برهنةأوإثباتإلىتحتاج

المتناقلةالقراءاتهذهتواترعنالعلمأهلدفاعمعرفةجانبإلى،الحقّفييقينوزيادة

.الشاذةالقراءاتمنعداهاماواطّراح،وفتاواهمبأقوالهماليومإلم!

السبع:القراءاتتواترفيالعلماءكلامأولاً:-

أهلوجميع،الأربعةالأئمةعندمتواترةالسبع"القراءات:الزركشيقالا-

(.1")السنة

الفتوحيالبقاءأبوالدينتقي:بنصهذلكمثلوذكر2(290/)الفقهأصولفيالمحيطالبحر(1)

المحمدية.السنةمطبعة2(،20)ص:المنيرالكوكبشرحفي
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السبعةمنواحدةوكلبالتواتر،إلَّايثبتلا"القرآن:النوويالإماموقال2-

")1(.جاهلأوفغالطغيرهقالومن،الصوابهوهذا،متواترة

يصلى؟وبها،السبعةقراءةعلىوالأمصارالأعصار"ومضت:عطيةابنقالولذَا

الناسيجمعلملأنهوذلكبه؟يصلفلاالقراءاتشاذّوأما،بالإجماعثبتتلأنها

")2(.عليه

تواترها)3(:فيالعلماءوكلامللعشر،المكملةالثلاثالقراءاتثانياً:

ويعقوب،المدنيجعفرأبي:قراءةوهيللعشر،المكملةالثلاثالقراءاتإن

نأولناذلك،فيلاشكومتواترةصحيحةقراءاتهي،هشامبنوخلف،الحضرمي

الآتية:بالأدلةتواترهاعنقلناهماصحةنبيِّن

قراءتهمأنيجد-معنامرّت-كماالثلاثالقراءاتهذهأسانيدفيالناظرإنا-

وصحيحة.متواترة

واختياراته،حمزةالإمامرواةأحدهوإذْ؟متواترةقراءةهشامبنخلفقراءةإن2-

هـ(:676)تالنوويمريبنشرفبنيحىالدينمحييزكريالأبي:المهذبشرحالمجموع(1)

.ام699هـ-ا174،الأولىالطبعة،بيروتالفكر،دارمطرحي،محمود:تحقيق347(،)3/

والشافعية:الحنفيةاصطلاحيبينالجامعالأصولعلموالتحبيرفيالتقريركتاب:فيمثلهوانظر

مكتب:تحقيق)2/288(،هـ(:987)تحاجأميربنحسنبنمحمدبنمحمدبنلمحمد

هـ.أ699سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردار،والدراساتالبحوث

.(4-1/647)القرطبيتفسير:وانظر(،1/84)الوجيزالمحررتفسير(2)

عموماً،القراءاتعنفيهادافعالتيالكتبأهممنالجزريلابن"المقرئين"منجدكتابيعتبر(3)

خالفمنعلىوردّتواترها،فأثبتالخصوصوجهعلىللعشرالمتممةالثلاثالقراءاتوعن

ذلك.
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منحمزةقراءةأنمعلومهووكمامنها،اليسيرإلا،الكوفيينمنأحدقراءةعنتخرجلم

المتواتر.تحتوتندرجوصحيحةمتواترةخلففقراءة،متواترةفهيالسبعة

متواترةكذلكهي،الحضرميويعقوب،المدنيجعفرأبيالإمامينقراءة3

يعقوبقراءةبمثلالإقراءأنكرأحداًرأينا"ومابلأحد،عليهاينكرولموصحيحة

قراءةإن:قيلثمومن")1(؟الدفتينبينليسبماالقراءةأنكرمنأنكروإنماجعفر،وأبي

ذكرتوقد)2(،نافعإمامجعفرأبيقراءةوكذلك..متروكةغيرالحضرمييعقوب

-يعقوب-"وكان:الحضرمييعقوبقراءةصحةبيانفي:الذهبيقالهما-سابقاً-

جامعإمامواستمربالعراقأصحابهبهاوأقرأ...بالبصرةبحرفهعلانيةالناسيُقرئ

الناستلقاهابلمسلمعليهأنكرفمامتطاولةسنينالمحرابفيبقراءتهاالبصرة

")3(.بالقبول

السبكيابنالوهابعبدنصرأبوالإمامشيخهقالهماالجزربدابننقلكذلك

"إنَّ:السبكيابنفقال،السبعتخالفلاوأنهاالثلاثالقراءاتبتواترالقولعن

عمَّنبهالقوليصحولاالسقوطغايةفيمتواترةغيرالثلاثالقراءاتبأنَّ:القول

جعفروأبيوخلفيعقوبقراءة-الثلاثالقراءاتأعني-وهيالدّين،فيقولهيُعتبر

")4(.المصحفرسمتخالفلاالقعقاعابن

منمشاهير"،المقرئين"منجدكتابهفيسردقدالجزريابنأنذلكإلىأضف

خَلفاًطبقاتهمحسبعلى،يومهإلىالأمصارفيبهاوأقرؤوا،بالثلاثقرؤواممنالعلماء

.(111)صالمقرئينمنجد(1)

.(99)صالقراءاتمعانيعنالإبانةانظر:2()

.(01/017)النبلاءأعلامسير)3(

.(117)صالمقرئينمنجد(4)
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القراءات"أنوتحققذلكمنفثبتمتواتِرة)1(،إليناوصلتأنَّهاليُعلَمسَلَف،عن

كانتوإذا،الكذبعلىتواطؤهميستحيل،جماعةٍعنجماعةٌتلقَّاها،متواترةالثلاث

كلعندمتواترةهيبل،فقطأهلهاعندمقتصراًالسبعتواترولاتواترهافليسكذلك

لأنها،بالضرورةالدينمنمعلومذلكلأن؟يقرأهلمأمالقرآنأقرأسواء،مسلم

")2(.القرآنأبعاض

والثلاث)السبعالعشرالقراءاتتواترفيالعلماءأقوالىمننصوصثالثاً:

للعشر(:المكملة

العشر:القراءاتبتواترتيميةابنالإسلامشيخقولا-

ولكنالعشرةقراءةالعلماءمنأحديُنكر"ولم:فتاواهمجموعفيتيميةابنقال-

وأ،بالمغربالإسلامبلادمنبلدفييكونكمن،عندهتَثبُتلمأوبهاعالماًيكنلممن

كماالقراءةفإنَّ،يعلمهلابمايقرأأنلهفليسالقراءاتهذهبعضبهيتصلولمغيره

لمماعَلِمَمَنينكرعلىأنلهوليس،الأولعنالاَخريأخذها،سُنّةثابتبنزيد:قال

")3(.ذلكمنيعلمه

بقلعةكتبه،القراءاتتواترفيكلاماً-أيضاً-تيميةابنالإسلامشيخوقال-

قديماًالمسلمينجماهيرُبهايقرأالتيا!لتواترة"القراءة:نصُّهوهذاعمرهآخرفيدمشق

اهـ.")4(0العشرةقراءةوهيوحديثاً،

ص)المقرئينمنجد:نظرا(1)

.(631)صبقالساالمصدر(2)

(r)3الفتاوىمجموع(Ar /.)r1

ملحق"مطبوع"،مخطوط!ووَلاأَتَّخِذُأدلَّهِأَغَيزَ)قُل:تعالىقولهفيتيميةابنللشيخرسالةمن4()

237(.)صالمقرئينمنجدبذيل
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العشر:القراءاتبتواترالشافعيالسبكيالوهابعبدالعلامةفتوى2-

جملةالعشرالقراءاتتواترفيالشافعيالسبكيالوهابعبدالعلامةعليهنصَّما

فيذلكقرَّر،مسلمكلعندومتواترة،بالضرورةالدينمنالمعلوممنوأنهاوتفصيلاً،

سؤالهنصُّوهذا-الجميعادلّهرحم-الجزريابنالدينشمسإياهاسألهلهفتوى

السبكي:فتوىونصّ

اللّهرضي-المسلمينوهداةالدِّين،أئمةالعلماء،السَّادةُتقول"ما:الجزريابنقال

؟متواترةغيرأممتواترةهيهل،اليومبهايُقْرأُالتيالعشرالقراءاتفي-أجمعينعنهم

وإذالا؟أَممتواترالحروفمنبحرفٍالعشرةالأئمةمنواحدبهانفردماكلّوهل

ادلّهرضيمأجورينأفتونامنها؟حرفاًأوجَحَدَهَامنعلىيجبفما"متواترةكانت

أجمعين.عنكم

:-نقلتُخطِّهومن-صورتُهبمافأجاب

والثلاثالشَّاطبي،عليهااقتصرالتيالسبعالقراءاتددّه،"الحمد(:السبكي)قال

الدينمنمعلومةمتواترة:خلفوقراءة،يعقوبوقراءةجعفر،أبيقراءةهيالتي

بالضرورةالدينمنمعلومأمتواتر،العشرةمنواحدبهانفردحرفوكل،بالضرورة

شيءٍتواتروليس،جاهلإلاذلكمنشيءٍفييُكابرلا!ي!اللّهرسول!عكمنزَّلأنه

لاأنأشهد:يقولمسلمٍكلِّعندمتواترةهيبل،بالرواياتقرأمنعلىمقصوراًمنها

منيحفظلاجِلْفاً،عامِّياًذلكمعكانولواللّه،رسولمحمداًأنوأشهداللّه،إلاإله

حرفاً.القرآن

مسلمكلوحظّ،شرحهالورقةهذهتسعلاعريضوبُرْهانطويلتقريرولهذا

تتطرَّقلا،باليقينمعلوممتواترذكرناهمابأنَّنفسهويجزمتعالىاللّهيدينأنوحقّه
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السُّبكيابنالوهابعبد:كتبه.أعلموادلّهمنه،شيءإلىرتيابولاالظُّنون

اهـ.")1(0الشافعي

:الصلاحابنقالهما(المقرئين)منجدكتابهفيالجزريابنذكر3

استفاضأوقرآناً،!لمجيمّادلّهرسولعننقلُهتواترَقدبهالمقروءيكونأن"يُشترط

اليقينُ:ذلكفيالمعتبرلأنَّ،السبعالقراءاتكهذهبالقَبول،الأُمَّةوتلقَّته،كذلكنقلُه

عداكماأوالسبععداكماذلكفيهيوجدلمفماالأصولفيوتمهَّدَتقرَّرماعلوالقطعُ

")2(.كراهةمنعلا،تحريممنعبهالقراءةمنفممنوعالعشر

العشر")3(.القراءاتتواترعلىنصّ"وهذا:عليهتعقيباً-الجزريابن-قالثم

)4(:القراءاتعنحجرابنللحافظفتوى4-

بهصرّحكماتواتر،إلىثبوتهفييحتاجهل:القرآنفيحجرابنالحافظ"سُتر

بكونهيُقطعاَحاداًنُقلماويكونالقرَّاء،وجمهور،الأربعةالمذاهبمنالأصولأئمة

لا؟أم،وغيرهالساعاتيابنبهصرّحكمابقراَنليس

العشرةعلىزادماأمالفقهاء،أكثربهصرّحكما،السبعةعكزادماالشاذّوهل

وجماعة؟للبغويتبعاًوالسبكي،الصلاحابنبهصرّحكما

قامفيمنتعالىادلّهعندلتكتبوافيه،الكلاموابسطواشافياً،بياناًذلكبيّنوا

التخليطوكَثُربها،البلوىالمسلمينعمَّتقدالقضيةهذهفإنَّعنه،وذبَّكتابهبحفظ

".وحدهدلّهوالحمد،الجاهلينمن

.(4-1/546)العشرالقراءاتفيوالنشر(،17ه)صالمقرئينمنجد(1)

.(661)صالمقرئينمنجدوانظر:23(،1/1)الصلاحابنومسائلفتاوى2()

.(661)صالمقرئينمنجد)3(

2(.4ا)صالمقرئينمنجدبذيلملحقةحجرلابنفتوى(4)
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:بلجواا

بإذنك.الحقمنفيهاختلفلماأهدنياللهم.ددّه"الحمد

الاتفاقبهوالمرادبالتواتر،إلَّايثبتلاالقرآنبأنوالأصولالفقهأئمةصرَّحنعم،

وصرَّح،الشرطفيهعليهالاتفاقحصلفما،قرآنذلكأنعلىعصركلّمجتهديمن

اتصلتالتيالروايات:بالسبعومرادهمشاذّ،السبععداماأنَّ:والأصولالفقهأئمة

والكسائي.وحمزةوعاصمعامر،وابنعمرووأبيونافعكثيرابنعن

نأعلينبَّهأن-متواترةهؤلاءإلىالمنسوبةالقراءاتكونوهو-ذلكتمامومن

وقعمافأمَّافرد،فردٍكلفيمنهمفردكلِّعنالنقلعلالاتفاقبهيحصلأنْ:شرطه

فلا.منهمالواحدعنالاختلاف

ويعقوب،المدنيجعفرأباأعني؟بالسبعةالثلاثةإلحاقفيالأئمةمنجماعةٌوذهب

المعتمد.هووهذا.العشرةأطلقمنأطلقثَمَّفمن...خلفاختارهوما،البصري

القرَّاءوجمهوروالأصولالفقهأئمةواتفق،العشرةوراءماالشَّاذأنَّتقرروإذا

")1(.يُقْبللمشذَّمنلأنَّذلك،يخالفمنإلىيُلْتَفتلم،ذلكعلى

منجده:فيالجزريابنقال5-

الدثرةالأئمةِقراءاتبهمقطوعاًصحيحاًأومتواتراًاليومإليناوصل"الذي

بالشَّاماليومالناسوعليهالعلماء،أقوالمنتحرَّرالذيهذا.المشهورينورواتِهم

والحجاز")2(.ومصروالعراق

المقرئينمنجدبذيلملحق"مطبوع"مخطوط،القراءاتعنحجرابنالحافظفتوىنصَّ(1)

242(.)ص

99(.)صالمقرئينمنجد)2(
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"منجدكتابهمنالثالثالبابفيالجزريابنفصلفقد:سبقماكلجانبوإلمط

أحدينكرهاولم،يومهوإلىقرَّائِهالدنمنمشهورةزالتلاالعشرأنكيفية"المقرئين

)1(.الخلفمنولاالسلفمن

وبعد،

القرآنيةالقراءاتمنقطعاًتواترفيماوفتاواهمالعلمأهلأقوالمنمجموعةفهذه

عنتغنيكاملةنصّهاورودفيولعلَّ،العشرةالقرَّاءقراءاتوهيإلينا،وصلتالتي

شكّ.قلبهفيلمنالشكَّ

:القراءاتفيالخاصالتواترمعنىتثبيتثانياً:-

الآتي:النحوعلىوذلكالعلماء؟منالمحققونبالقراءاتالخاصالتواترأثبت

:فقال-بهيقللممنعلىمنكراً-الخاصبالتواترالجوينيالإمامأفصحا-

المجمعالمصحفيحويممافليسالقرآنإعرابفيالقراءةباختلافيتعلقما"وأما

فكانلذلكالتعرّضفي-قطع()الأمفي)المجموع(في-يثبتلمفإنهلهمخالفةعليه

فيريبالقرآنبحفظيعنلممنقلبخالجفإنتواتراًالقراءةنقلعلىمحالاًفيهالأمر

بالنسبة"القراءاتأنمن(،1/017)الإشاراتلطائفكتابهفيالقسطلانيذكرهماإن:قلت-

فيه،اختلفوقسم.المشهورةالسبعوهي،تواترهعلىاتفققسم:أقسامثلاثةوعدمهللتواتر

أوضحهبماذلكعكوردُّنا".الباقيةالأربعوهي،شذوذهعلىاتفقوقسم.بعدهاالثلاثوهي

ماوهوشاذعداهاوما،العشرةالقرَّاءقراءاتهوالقراءاتمنالمتواتربأن،أعلاهالجزريابن

وابن،تيميةابن:مثل،السابقينالعلماءوفتاوىنصوصكذلكوانظر،العلمأهلأكثرعليه

المبحث.هذامنالعسقلانيحجرابن،السبكي

.(151)صالمقرئينمنجدانظر:(1)
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،الشأنذلكأهلمنيتلقىماالتواترفيوالمرعيالقرَّاءمنليسلأنهفذلكتواترها

ينقسم:والتواتر

.والبلدانالدولكنقلسببهفيلاشتراكهمالكافةيعمّمامنه

")1(.بهبالاعتناءلاختصاصهموفرقطوائفبهيختصماومنه

:-العلوممناهجفيالخاصالتواترتثبيتموضحاً-الذهبيالإماموقال2-

غيرهم،دونمتواترةأشياءالقرَّاءفعندالأمةإلىيصلأنالتواترشرطمن"وليس

أحاديثالمحدِّثينوعندالقرَّاء،يدريهالاأئمتهمعنمتواترةمسائلالفقهاءوعند

قطعيةمسائلالنحاةوعندفقط،ظناًأفادتهمأوالفقهاءسمعهايكونلاقدمتواترة

تعلّمللجاهليقالوإنما"علمهمنعلىحجّةعلماًجهلمنوليس،اللغويونوكذلك

")2(.تعلممااجهلللعالميقاللا،تعلملاكنتإنالعلمأهلوسلْ

خروجاًوذلكتفصيلاً؟وزادهالأصولأهلكلامالكوثريالشيخأكَّدكما3-

مدى-التواتربطريقالمروية"والقراءات:فقال،متواترةقراءةإنكارخطورةمن

عمرهمنرمضانآخرفي!يووّالنبيعلىالقرآنفيهاعرضعرضةاَخرمنذالقرون

فيكونتواتراً،العشرةبلالسبعةالأئمةبواسطةالمرويةالقرآنأبعاضهي-الكريم

:المتواترةالقراءاتمنأنإلا،الخطورةغايةفيالقراءاتتلكمنشيءإنكار

.بالضرورةتواترهالجماهيريعلمما-3

عامتهم.دونفقطالقراءةلعلومالمتفرغونالقرَّاءحذاقتواترهيعلمماومنها3

.(1/428)الفقهأصولفيالبرهان(1)

.(01/171)النبلاءأعلامسير2()
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القسممنشيءإنكاروأمَّا،باتفاقكفراًيكونالأولالقسممنشيءفإنكار

")1(.عليهالحجةإقامةبعدالإنكارعلىالمنكرإصرارعندكفراًيعدُّفإنماالثاني

؟القراءاتمتواترمنبقيماذا

الأصولفيقيلماتواترتوضيحفيتكمنالتساؤلهذاعنالشافيةالإجابةلعل

الأداء()2(:)هيئاتوالفرش

الأداءهيئاتمنفيهابماوالفرلشالأصولفيقيلماتواترمعرفةفيالبدءوقبل

عليهاجاءالتيالصورةعنعبارةفالقراءة،أخرىبصورةالقراءاتحقيقةبيانيمكن

بالتواتر)3(:ونقلمنهسمعمابحسبالقراَنألفاظمنمفردضبط

.الحرفذاتتحقيقإلمطيرجعمامنها-أ

به.النطقشكلإلىيرجعماومنها-ب

حركته.إلمطيرجعماومنها-!!

يأتي:فيماذلكوتفصيل

)1(

)2(

)?(

.(1-61117)صالكوثريمقالات

منفيهماوماوالفرشالأصولتواترفيالقولالجزريابنالدينشمسالقرَّاءشيخفصّل

تبعه،ومنالحاجبابنمثلذلكعلىاعترضمنعلىوردّالأداء،هيئةحوليسيرخلاف

قراءاتأنَّفي:الثاني"الفصل:بقوله1c(86)ص(:المقرئين)منجدكتابهفيببابذلكوبوّب

هذافيفالعمدة".ذلكمُشكِلوحلّ،وافتراقهماجتماعهمحالوأُ!ولاً،فَرْشاًمتواترةالعشرة

تفصيله.سيأتيكاالجزريابنقالهماهوالشأن

البحوثمجمع23-24(،)صعاشوربنالفاضلمحمدللشيخ:ورجالهالتفسيرانظر:

الثانية-)السنةأم،79.سنةمايواهـ-93.سنةالأولربيع،القاهرة-الأزهر،الإسلامية

عشر(.الثالثالكتاب
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:الحرفذاتتحقيقإلمطيرجعما-أ

تحدياًالأشهادرؤوسعل!يمّالنبيتلاهكماالقرآنروايةإلم!مستندأمرٌوهو

الكثرةفيأمرٌهوإذعاماً؟تواتراًالمتواترفهو،أخرىتارةوتلقيناً،تارةوتعبداًمرة،

اختلافإلم!يرجع،أمرهقريبيسير،اختلافمنوردماإلافيهللاختلافمجاللا

)قيماً:مثلله،اختزالأومد،حرفبإثباتاللفظمنسمعواماحكايةفيالناقلين

مثل:ويشتبهيتقاربممابغيرهحرفتعويضأووفأذنوا(،)فاَذنوا:ومثلوقياماً(

خاصهذافتواترويحدعون(و)يخادعون(،وإبراهامو)إبراهيم(،وتعلمون)يعلمون

قراءةلتتمالأوجهأوالوجهينأحدسيادةضرورةوجهمنضروريويقينيوجهمن

يسير.الاختلافلأنيتغير؟لموالمعنىضرورياً،يقينياًتواتراًمتواترفالسائد،القرآن

:بالحرفالنطقشكلإلىيرجعوما_ب

الاختلافمثل؟اللهجاتاختلافبحسبالنطقطرتطاختلافإلىراجعوهذا

والاختلافوالإدغام،الإظهاروبينوتسهيلها،الهمزةقطعوبين،والفتحالإمالةبين

وعليهمو(،)عليهمْ:مثلهـاسكانها،والغائبينللمخاطبينالجماعةضميرفيالميمضمبين

،اللهجاتلاختلافتبعاً،الحروفتلكنطقفيالجوازالأصليإلىراجعكلهوذلك

التصويتيةالأوجهفيالمقيّد)الاجتهاد()1(القياسويدخلهالتلقيعكذلكتوقيفمع

)الاجتهاد(القياسيدخلكيفإذنظر،فيهكلام)الاجتهاد(القياسويدخلهعاشور:ابنقول(1)

لتلقيتماماًمناقضمعنىوهو،التلقيعكوتوقفهاللهجاتلاختلافبالحرفالنطقشكل

وتوقيفيتها؟القراءات

92(.)ص(:الشاطبية)متنالأمانيحرزفيالشاطبيقال

مُتكفِّلاالرِّضافِيهمَافَدُونَكَمَدْخَلالقِرَاءَةِفِيلِقِياسوَمَا
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الهمز.تخفيفاتأوجهفيكماالدقةفيمنهالموغل!

:الحرفحركةاختلافوهيالثالثةالصورةأما-خ

الأصليالجوازمحلفيداخلأيضاًوذلك؟الكلمةآخرغيرإلم!يرجعمامنهافإن

جوازبحسبأووالقُدْس(،)القُدُسمثلوضعها،فيبوجهينالكلمةضبطبحسب

ماومنهاويَحْسِبُون()يَحْسَبُون:مثلالتعريفلقواعدتبعاًالحرفحركةفيالوجهين

علىبناءالتركيبإعرابفيالاختلافإلىراجعفيهوالاختلاف،الكلمةاَخرإلىيرجع

تعالى:قولهفيالاختلافمثل؟الجملةعمومبناءمنفيهالمختلفاللفظموقعتقدير

(.0مهو)كَفَثرَّبِّهِءمِنءَادَمُفَنَلَقَّئَو!و37(:البقرةأو!هيرَ!تٍرَّبِّهِمِنءَادَمُميوفَنَلَقَّئَ

والهمز:والإمالةالمدتواتر

الأداءأوجهمنوجهاًيجدلاورواياتهالطرقهاوالمتتبعبالقراءاتالعارفإن

شكَّلالِذَاالتواتر،يبلغماورواتهطرقهفيويرىإلاَّالمعتبرينالقرّاءمنقارئيرويه

هذهأصلوهو،القرآنيالتواترإلم!ينتميمافمنهاالهمز؟وأنواعوالإمالةالمدتواترفي

ما"جميعفإنعليهوبناءالأداء،كيفيّةوهوالقرائيالتواترإلىينتميماومنها،الأوجه

بلالشذوذ،حكمفييدخلولم،نقلُهواستفاض،عنهماشتهرمماالأمصارقرّاءبهقرأ

وأذلك،كلتركأو،وإمالةٍوحذفٍوتشديدومدٍّوإدغامٍهمزٍمنجائزاًسائغاًرآه

!ي!هالرسولوقفومما،تعالىالدّهعندمنمنزّلكلهفإنهتأخير،أوتقديمأو،منهشيءٍ

")2(.بهالقراءةجميعوصوَّبَ،غيرهوبينبينهوخيَّر،صحَّتهعلى

33-64)صوراجع 4،)Vالقراءاتفيللقياسمجاللا"حولتفصيلففيهاالدراسةهذهمن

".متّبعةسنةالقراءةوأن

.(42-23)صورجالهالتفسير:انظر(1)

.(91ه-491)صالمقرئينمنجد(2)
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،متواترةوالإمالةمتواتر،والمد،متواترةالسبعأنأ"اعلم:السبكيابنوقال

مطلقالسبعومن،السبعبتواترقاض"فكلامناقال!:ثمفيه"...شكَّلابيِّنٌهذاكل

"()1(.شكّبلاالهمزوتخفيفوالإمالةالمد

والإمالةالمدتواترفيقيلماتفصيلموضحاً-المحيطالبحرفي-الزركشيوقال

حيثمنالمدوهومنهاالمُشتركتواتُرفيشكلاوَالإمالةالمدأَن:"والحقُّالهمز:وأنواع

اختياراتهم،فيالمدِّتقديرفيالقُرَّاءاختلفتولكن،إمالةهيحيثمِنوَالإمالةمد،هو

منومنهُمالقِصر،فيبالغمنومنهمقصيراً،رآهمنومنهمطويلاً،راَهمنفمنهم

عاصم:وعنأَربع،:وقيلخمس،:وقيلأَلفات،ستِّبمقداروورلشكحمزةتزايد

...وَنصفأَلف:والسُّوسِيأَلفين،:وقالون،ونصفأَلفين:الكسائيوعن،ثلاث

عندهمفإِنَّهاوقصراً،مبالغةحقِيقتِهافياختلفواوإنَّماالإِمالة،أَصلعلىأَجْمَعُواوكَذَلِكَ

وهيبين،وبين،الكسرةإلم!وبالفتحةالياء،إلىبالألفينحىأَنوهي،مَحْضة:قسمان

الأئمَّة،عندالمختارةوهيالإمالتين،أَصعبوهيأَقربوالفتحةالألفأَنإلَّاكذلك

المختلفالألفاظوأمّا.كيفيَّتهفِيالخْلافوإنَّمامتواتر،أصلهالهمزةتخفِيفوكذلِك

منمنهمفإِنّأَدائِها،فيالقُرَّاءتنوّعُوالمرادُ،واحدةقراءةألفاظفهيالقُرَّاءبينفيها

ومنهُم،ذلكيَرىلامنومنهمحرفاً،زادفكأنهالمُشدَّد،الحرفتشديدفيالمبالغةيرى

فَإِنَّفيه،ونوزعتواتُره،عدمشامةأبوادَّعىالذيهوفهذا،الوسطىالحالةيرىمن

الاختيار")2(.فيإلاليساختلافهم

.(1-69179)صالمقرئينمنجد(1)

2(.13)2/الفقهأصولفيالمحيطالبحر2()
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شمبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر

قراَنياًمتواترالهمزةوأنواعوالإمالةالمدأصلأنالمحققونعليهالذيهووهذا

)1(.كيفيتهفيللاختلافالخاصالتواترفيدخلوإنقرآنياً،متواترغيرالتقديرولكن

الخلاصة:

نراهمامنها:والراجحالقراءاتتواترفيالعلماءكلاممنتقدمممانخلص

العشرالقراءاتهوالقراءاتتواترفيالراجحأن،بالضرورةالدينمنمعلوماًأصبح

وعَرَفها.القراءاتتدبّرمنذلكويفهمفيها،لاشكَّوتفصيلاً،جملةوفرشاًأصولاً

هنا:الإشارةأودلكني

عنهميردقد،بالقبولقراءتهمالعامّةتلقّتالذينالعشرةالأئمةهؤلاءأنإلى

التيالعامّةالقراءةوخارجالعلماء،يقبلهالمومستثناةجداًقليلةوهيمفردةحروف

مابل،القبولمنواحدةدرجةفيعنهمرويماكليُعدُّلالذا،منهمالإمامبهاأقرأ

المستثنىذلكالعلماءبيَّنوقد،الشأنهذاأهلعندالمعتبرةالطرقمنبالنقلمعروفًاكان

فيه،والمختلفمواضعهووضحوا-يذكريكادلايسيرنزروهو-الحروفتلكمن

الرواية،لاالحكايةسبيلعلو"النشر"""الشاطبية:مثلالقراءاتكتبفيذلكوذكروا

لهذاأُشيروإنماوبياناً،تحريراًووضّحوهذلك،مشكلحلّواقدفالعلماءبه،يُقرأفلا

دونوانتشر،العامّةبهوأقرؤوااختاروهفيماهوإنماقراءتهمبقبولالحكمأنَّليُعلم

منهم.إماممنهايخلولاالتيالمفرداتتلك

تتواترفقدالقرَّاء،اختلافالتواترثبوتفييقدح«)ولا:الصفاقسيقالذلكوفي

علىتبلغهلملأنها،غيرهبقراءةيقرألمإنماالقرَّاءمنفكلقوم،دونقومعندالقراءة

81(.5)صالكريمالقراَنألفاظأصحابهع!رِوّالنبيتعليمانظر:(1)
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وإنعندهصحتهاشرطلثبوتقراءتهغيرهعلىمنهمأحديعبلمولذَاالتواتر،وجه

")1(.عندهالشرطلفقدبهايقرألمهو

انفردممافَرْدٍفَرْدٍكلِّفيالتواتُرندَّعيما"ونحنقائلاً:الجزريابنذلكقرركما

التواتر،مايعرفلاجاهلإلَّاذلكيدَّعِيلا،الطرقببعضاختصَّأو،الرواةبعضبه

قسمين:علىالعشرةالقراءةعنبهالمقروءهـانما

.متواترٌ-ا

بهما")2(.حاصلٌوالقطع،بالقبولمتلقىمُستفاض،وصحيح2-

الجزائريطاهرالشيخ-أيضاً-اكَّدهماوهذاوتفصيلاً،جملةمتواترةفالقراءاتلِذَا

ويوجد،الجملةفيمتواترةالسبعالقراءاتإن:يقالأنالسدادإلم!"والأقرب:قالحين

منالمرويوأما،للعلمالمفيدة،بالقرائنالمحفوفةالاَحادطريقمنالمرويالمشهورفيها

يذكر")3(.يكادلانزرفيهافهو،المحضةالآحادطريق

فالأقربالدثرة)4(،القرَّاءقراءاتنعتقد،للسنةهداناالذيددّهالحمد:قلت

جملةًوفرشاً،أصولا،الجملةفيمتواترةالعشرالقراءاتإن:يقالأنالسدادإلم!

علمناكماوغيرهموالمحدثينوالفقهاءالقرَّاءمنالعلماءجمهورعليهماوهووتفصيلاً،

ذلك.

6(.)صالنفعغيث)1(

19(.)صالمقرئينمنجد)2(

.(41-4314)صبالقراَنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان)3(

الذياللّهحمدِبعدَ"أما(:4ه)ص"المقرئين"منجدكتابهمقدمةفيالجزريابنكلامإلىإشارة(4)

".العَشَرةنعتقد،السُّنَّةعلىخلقنا
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الثالثالمبحث

المتواترالمصحفرسمموافقة:الثانيالركن

القراءةضوابطمنوضابطاًمهماًركناًيعتبرالمتواتر"المصحفرسم"مواققةركن

الركنهذاعنوكلامناوتواترها،القرآنيةالقراءةصحةبعدترتيبهويأتي،الصحيحة

مطلبين:فيينحصر

ركناً.كونهمعنى:الأولالمطلب

خطه.نحالفةعلوالإنكارالمصحفرسمفيالتوقيف:الثانيالمطلب
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الأولىالمطلب

رداًكوذهمعنى

YVA

المصحف:رسم

الصحابةمنمعهكانومنعنهالدّهرضيعثمانارتضاهالذيالوضعبهيراد

إلىوجّههاالتيالمصاحففيحروفهورسم،القرآنكلماتكتابةفي،عنهمادلّهرضي

نحالفتها)1(.وعدمواتباعهاعليهاالناسلجمعوالأمصار،الآفاق

الصحيحة:القراءةأركانمنمهماًركناًالعثمانيالمصحفرسماعتبارومعنى

الدّهرسولأصحابكتبهالذيالأصلبمحاكاةالتامالالتزاملوجوبوذلك

وليسللتلقيضابطالمصحفرسملأن!وّ؟أمامهكتابتهمنتيقنواالذين!!و،

الصحابةتداعىثمالترداد،وكثرة،الحفاظبكثرةالخطتغييرعدمأمنمع،عليهحاكماً

الذيالمصحفهوواحدمكانفيالمكتوبهذالجمعذلكإثرعلعنهماللّهرضي

ذلكبعدتداعواثمعنه،ادلّهرضيبكرأبيزمانفيوذلكباكراًبكتابته!ياّلهالنبيأشار

شهبةأبومحمدمحمدللدكتور:العثمانيةالمصاحفرسم:قرآنيةبحوث:ذلكفيانظر(1)

محرم،السادسالمؤتمرالأزهر،-الإسلاميةالبحوثمجمعمطبوعاتضمن(،51.)ص

القرآنلدراسةالمدخلوانظر:،القاهرة-المصريةالشركةمطابعم،7191مارسهـ-'9"11

337(.)ص
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قراءةلأيشرعياًاحترازياَضابطاًليكونالآفاقعلوتوزيعهمنهمتعددةٍنسخٍلكتابة

عنه)1(.اللّهرضيعثمانزمنوذلك،تتناقل

لارتباطهوذلك؟المصحفرسماتّباعضرورةإلىوخلفاًسلفاًالعلماءأشارولذا

،القرآنعلومسائرإلىجةULL5-المصحفرسم-إليه"الحاجةلأن؟بالقراءةالوثيق

فيهالقرَّاءاختلفمابعضمعرفةيصحلاإذْ،وأعمأشملتعليمهووجوبأهم،بل

")2(.معرفتهدون

تتلقى،قراءةلأيالشرعيةضابطأنهبمعنى،للقراءةضابطركنالمصحففرسم

حروفه،بل،كلماتهبل،آياتهبترتيببالقبولوتلقته،الأمةعليهأجمعت"الذيهولأنه

ترتيبمنيعنيهفيماوالدليلالإمامعثمانمصحفوأصبح،سببلمنإنكارهإلىلناليس

اَخر،بلفظلفظوإبدال،والنقصانالزيادةيمنعحصرومنوالتأخير،التقديميمنع

الرسميخالفبماالقراءةوأصبحت،الدينيومإلىوالمقرئينالقارئينعلحجةوهو

شاذة-والتابعينالصحابةمصاحففيجاءكالذي-سندهوصحالعربيةوافقوإن

الصلاةفيلابهاالقراءةتجوزفلا،عليهالمجمعالإمامالمصحفرسمعنشذتلكونها

غيرها")3(.فيولا

للدكتور(:الإجراءات،الأهداف)الدوافع،المجيدللقرآنالعثمانيالجمعفيمراجعاتانظر:(1)

سنة34،العدد،القاهرةجامعة-العلومداركليةمجلة(،186)صالمجيديمقبلالسَّلامعبد

إبراهيمللشيخ:القراءاتفنونلنظمهمعجزالعثمانيةالمصاحففيالقرآنورسمم،4052

الحجةذو،والستونالثالثةالسنة-عشرالثانيالجزءالأزهر،مجلة(،4134)صعوضعطوة

.م1991يونيوهـ-اfا1

7(،ه)صهـ(:044)تالمهدويعماربنأحمدالعباسأبوالأمصار:مصاحفهجاءكتاب)2(

البلد.واسمالطبعلتاريخذكردون.رمضانالرحمنعبدالدينمحي:تحقيق

للدكتورودفعها:دوافعهاالكريمالقرآنقراءاتفيالمستشرقينوأوهامالعثمانيالمصحفرسم)3(

.م0991هـ-ا014،الثالثةالطبعة-جدة،المنارةدار(،11)صشلبيإسماعيلالفتاحعبد
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"ركنالركنبهذاالمقصود-القراءاتعلمميدانفارس-الجزريابنوضّحوقد

فيثابتاًكانما:المصاحفأحدبموافقة"ونعنيقال:حيث"،المصحفرسمموافقة

البقرةفي1611:البقرةأ!وَلَدُااَتخذَاَدلَّهُ)قَالوُأعامر:ابنكقراءةبعضدونبعضها

)3(الاسمينفيالماءلزيادة،)2(184:عمرانا!أاَلمُنير!لالكت!لالزلر!1(.) .ي.و..َو.صواوبعير

تخرِى)جَتَّمخكثيرابنوكقراءة.الشاميالمصحففيثابتذلكفإنذلك،ونحو

"من"بزيادة"براءة"سورةمنالأخيرالموضعفي1()4(00التوبة:أاَلاثهر!تحتهامِن

في2(4الحديد:أ!اَلمحيدُاَلغَنىُّاَدلَّهَ)فَإِنَّوكذلك(،)ْالمكيالمصحففيثابتذلكفإن

الواو)8(.()7(بحذف133:عمرانا-ل!]!الوسَارِعُوا!وكذا"هو")6(.بحذفالحديدسورة

)1(

)2(

(3)

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

76(.)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير(،961)صالقراءاتفيالسبعةانظر:

ضِنرُسُلفَقَذكُذِبَ!ذَبُوكَ)مإنهكذا:حفصوبرواية.841الاَيةمن:عمراناَلسورة

!.لمُنِيرِاَياَلبَينَقوَاَلزُبُووَالكِتضجَآءُوتَجْكَ

فضلاءواتحاف29(،)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير22(،أ)صالقراءاتفيالسبعةانظر:

233(.)صالبشر

ألمحفجِرِلنَمِنَاَلأؤًلُونَ)رَاَلشَّبِفُوتَهكذا:حفصوبرواية.001الاَيةمن:التوبةسورة

تَختَهَاتجرِىجَئتٍوَأعًدَّلَهُتمعَتهُوَرَضُواْعَنهُغاَلئَهُكأباخشَئلأَلضَارِوَألَّذِينَأتَّبَعُوهُعوَاَ

.!اَتعَظِيمُاَتفَؤزُلِكَأَبدُاذَفِيهآلائهرلَخِدِينَآ

فضلاءوإتحاف(،911)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير317(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:

3(.80)صالبشر

فيالسبعةانظر:.بإثباتهاالعشرةالقراءباقيوقرأ"هو"،بحذفجعفروأبوعامروابننافعقرأ

.(4or)صالبشرفضلاءوإتحاف(،961)صالقراءات

وَجَنَةٍزَئجُمْئِنمَغْفِرَةٍإِكَوَسَارِعُوَأ!ال!:تعالىقولهمن.133الاَيةمن:عمرانآلسورة

.!لِدتَقِنَأُعِذَتْلأَزضُوَاَتُلشَمَؤ1َا!ضُهَا

فيالسبعةانظر:بالواو.القراءوباقي،السينقبل"واو"بغيرجعفروأبوعامروابننافعقرأ

2(.28)صالبشرفضلاءهـاتحاف(،431)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير2(61)صالقراءات
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فيكثيرةمواضعمنذلكغيرإلى)2(،الكهففيمهـ)1(بالتثنيةمنقَلَمل)مِتهُمَاوكذا

موافقةعلىالأمصارتلكأئمةعنالقراءةفوردتفيها،المصاحفاختلفتالقرآن

القراءةلكانتالعثمانيةالمصاحفمنشيءفيكذلكذلكيكنلمفلومصحفهم،

أهلضبَطَ"وإنَّماالعربيابنقاللِذلك")3(،عليهالمجمعالرسملمخالفتهاشاذةبذلك

")4(.ادلّهعندمنوالكُلُّ،سلفهمعننَقَلُوهُماوعلىمُصْحَفِهِم،علبناءًقراءتهمبلدٍكُلّ

تقديراً:أوتحقيقاًللقراءاتالعثمانيالمصحفرسماحتمال

العثمانيللرسمالصحيحةالقراءةموافقةكيفية-ذلكبعد-الجزريابنبيَّن

المصاحفاحتمالكيفيةمع،تقديريةموافقةأوتحقيقيةموافقة:تكونأنمنتخلولاوأنها

،4الفاتحة:أيَؤهـآلدِّبرر!مَنِكِ!:كقراءة،القراءاتفيالمتعددةللاختلافاتالعثمانية

وهي!،!ومَلِكِفتقرأ،المصاحفجميعفيألفبغير!كُتِبَمَظِ!)لفظفإن،بالألف

تحتملهالحذففقراءة!ومَالِكِمهو،تُقرأ:بأنالكتابةفاحتملتتحقيقاً،للرسمموافقة

مَلِر!)لفظكُتِبفقد2(،الناس:أ!اَفَّاسِمَلِثِ)الاَيةفيأمَّاتقديراً،

(.تحقيقاً)ْتحتملهالحذففقراءة،المصاحفجميعفي،ألفبغير

(t)

)2(

(3)

(4)

)0(

رَبِّىإِلمثَزُدِدتوَفَيقَآيِمَةًاَلسَّاعَةَأَظُنُّوَمَآم!:تعالىقولهمن36.الاَيةمن:الكهفسورة

*!و.!قَلَبَامِّنهَاضَئرالَاْجَدَن

الضميروعود"منهما"التثنيةعلىالهاءبعدميمبزيادةوأبوجعفرعامروابنكثيروابننافعقرأ

،9"(.)صالقراءاتفيالسبعةانظر:"منها"0الإفرادعلىميمبغيرالباقونوقرأ،الجنتينإلمط

366(.)صالبشرفضلاءوإتحاف

97(.)صالمقرئينمنجدوانظر:(،1/11العشر)القراءاتفيالنشر

.(4521/)القرآنأحكام

.(1/11)العشرالقراءاتفيوالنشر8(،0)صالمقرئينمنجد:فيذلكتفصيلانظر
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،القراءةلقبولشرطًااحتمالاًولوالعثمانيالرسمموافقةالأئمةجعللذلك

منالفصيحعلىومجيئها،النقلصحةمع،المصحفخطساعدهاقراءة"كلفقالوا:

")1(.المعتبرةفهي،العربلغة

إثباتفي-العثمانيةالمصاحفبيناختلافاتمنجاءماأنإلىالتنبيهويحسن

بطريقوردتقراءاتثبوتإلىيرجعالاَخر-البعضفيوحذفهبعضهافيحرف

وعليهإثباتها،علالحرصفكان،اللّهعندمنالكُلُّداموما"لمجوّ،اللّهرسولعنمتواترٍ

لاواحدةلغةفيقراءاتاختلافهوإنماالمصاحفتلكبينالاختلاف"هذافإن

واشتهارهالمسلمينبلادأقطارإلىعليهالإجماعوقعماإنفاذبإثباتهقصد،لغاتاختلاف

بينهم.

كررتلولأنها،أخرىبصورةآخربعضوفي،بصورةالبعضفيهذهكتبتوإنما

الحاشيةفيوبأخرى،الأصلفيبصورةكتبتولو،كذلكنزولهالتوهممصحفكلفي

التصحيح.إيهاممعتحكّماًلكان

علالصحابةأجمعماجهةكلإلىوبعثهعنهادلّهرضيعثمانأمربعدهذاومثل

عليهمجمعأصلإلم!استندواقدجهةكلأهللأن،فتنةأوتنازعإلىلايؤديبهالأخذ

قراءته.كيفيةإلىيرشدهموإمام

والأخبارالنبويةالأحاديثمنأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالفيوردفيماالدريةالكواكب(1)

ضابطفيالثقاتالأئمةونصوصالمشهورةللقراءاتالعثمانيةالمصاحفرسمبيانفيالمأثورة

المالكيبالحدادالشهيرالحسينيخلفبنعليبنلمحمد:ذلكيناسبوماالقراءاتمنالمتواتر

محرم-بمصروأولادهالحلبيالبايِمصطفىمطبعة34(،)صوالمقارئالقرَّاءشيخالأزهري

هـ.أ434
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وأن1(،)قريشحرفوهوواحدبحرفكتبتالعثمانيةالمصاحفأنوالحاصل

فيفكتبتهـابدالاً،وحذفاًإثباتاًمختلفةبصوريرسمماالقراءاتمنيسعالحرفذلك

بقدرالواحدةالجهةفيللاختلافاتتقليلاًأخرىبروايةبعضهاوفي،بروايةبعضها

")2(.الإمكان

)3(؟المصاحفبينالمحصورةالاختلافاتهذهالرسمعلمكتبحصرتوقد

العثمانيةالمصاحفبينرسمهااختلفالتيالكلماتهذهمنوردمامعظمبلغإذْ

الأخرىالمصاحفخالفإذْ،الشاميالمصحففيجاءفقد،وثلاثينسبعاًهـاثباتاًحذفاً

)4(فيفالكوفي،مواضع)6(فيالأخرىخالفالذيالمكيويليهموضعاً،()15في

فيالأخرىمعاًالمصاحفوالشاميالمدنيوخالفواحد،موضعفيفالبصري،مواضع

فهيموضعاً،)93(فالمجموعموضعينفيمعاًوالكوفيوالبصري،مواضع)9(

لنا"حفظلذلكيضبطها)4(،لمنوشيرةكاملةالمصحفلكلماتبالنسبةمحدودة

راجعنظر،فيهكلام(قريشحرفوهوواحدبحرفكتبتالعثمانيةالمصاحف)أن:عبارة(1)

البحث،هذامن(461)صالسبعةالأحرفمنالعثمانيةالمصاحفعليهاشتملتما:مسألة

.وترجيحاتآراءمنالمسألةفيماولاحظ

9(،ه)ص:المكيالكرديالقادرعبدطاهرلمحمد:وحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخ)2(

تاريخ.دون.ثانيةطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة

أهلمصاحفمرسوممعرفةفيوالمقنع،نجاحلابن:التنزيللهجاءالتبيينمختصرمثلاً:انظر)3(

فيالطالبينوسمير،للمهدويالأمصارمصاحفهجاءوكتاب،الدانيعمرولأبيالأمصار:

كثير.وغيرها..الضباعللشيخالمبينالكتابوضبطرسم

وتوجيه"ودراسة"جمعالعثمانيةالمصاحففيالقرآنيةالكلماتمنرسمهاختلفماانظر:)4(

مجلس=،الإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلة(،981-63)صالمجاليخازرمحمدللدكتور
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وجوههوأداءقراءاتهعنينفكلافرسمه،المتواترةالقراءاتوجوهالعثمانيالرسم

اختلفتأغراضهفلتنوع،وجوههبعضفيتغييرمنهيلزمرسمهفيتغييرفكل.المنزلة

")1(.القراءةقبولأركانمنركناًالقراءةأئمة5عدّثمومن،الخطفيرسومه

خي-

محرم،والخمسونالسادسالعدد-عشرةالتاسعةالسنة،الكويتجامعة-العلميالنشر=

.م4002مارسهـ-أ524

236-)1/هـ(:694)تنجاحبنسليمانداودأبيللإمام:التنزيللهجاءالتبييننحتصر)1(

وزارة،شرشالمعمّربنأحمدبنأحمدالدكتور:وتحقيقدراسة"،الدراسةمن"القسم237(

المصحفلطباعةفهدالملكمجمعطبعوالإرشاد،والدعوةوالأوفافالإسلاميةالشؤون

الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزمعبالتعاون،المنورةبالمدينةالشريف

هـ.أ124سنة،السعوديةالعربيةالمملكة-بالرياض
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الثانيالمطلب

خطهمخالفةعلىوالإنكارالمصحفرسمفيالتوقيف

المصحفرسمإنبل،القراءاتلتواترالدعاماتأهممنالمصحفتواترإن

فيالمحدودةالاختلافبمواضعيتعلقماإلا،القرآنيكالتواترعاماًتواتراًمتواتر

الكاتبأنزعم"ومن:تيميةابنفال!كماخاص،تواترفتواترهاالمتناقلةالقراءات

هذافييتصورفكيفبالتواتر...منقول!المصحففإنمنكراً،غلطاًالغالطفهوغلط

النقلهذا"مثلإذْ...")1(،غيرهممنسمعوهبمافرؤواإنماالقرَّاءفإنوأيضاًغلط؟

بكونالثقةيرفعوآيةآيةبينالتفريقفإنفرآناًاللوحينبينمابأنالصحابةعنالمتواتر

الصحابةأنبالضرورةنعلمونحنادلّه،كلامالمصحفلوحيبينالمكتوبالقرآن

أنزلهالذياللّهكلامالمصحفلوحيبينكتبوهماأنإلينانقلواالمصاحفكتبواالذين

اددّه")2(.كلاممنليسمافيهيكتبوالم!ي!نبيهإلى

عليهيطرألمعنهماللّهرضيالصحابةعهدفيكُتِبكمااليومحتىالخطبقيولذا

ذلك،ونحووالتشكيلبالنقطبالتمييزداخليتطورعليهطرأبل،جوهريتغيرأي

)3(.إعجازهعلدليلوهذا

2(.1/55)5الفتاوىمجموع(1)

A(،1/32)هـ(:762)تالزيلعيالحنفييوسفبناللّهلعبد:الهدايةلأحاديثالرايةنصب2()

هـ.أ357-مصر،الحديثدار،البنورييوسفمحمد:تحقيق

.(4VVA-vv)صالكريمالقرآنألفاظأصحابه!يمالنبيتعليمانظر:)3(
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المصاحففينُقِلماتلقِّيعلىالمجتهدينوالأئمةالتابعينعهدفيالأمةأجمعتكما

ذلك،سوىماتركوعل،بالقبولالأمصارإلم!عنهالدّهرضيعثمانسيدناأرسلهاالتي

هيالتيالمصاحفكانت"لما:قالعندمابيانأحسنوبيَّنهالمهدويقررهماوهذا

منكثيروكانمخالفتها،تسوغولاموافقتها،تلزم،الأمةعليهااجتمعتقد،الأئمة

لتكتب،معرفتهإلىحاجتهممع،الناسعندالمعهودعنيخرجفيهاالمثبتالخط

مذهبهعلىالقرَّاءمنقارئلكلمنه،كثيرعلىالوقففيوتجري،رسمهعلىالمصاحف

تعليمهووجوبأهم،بل،القرآنعلومسائرإلىكالحاجةإليهالحاجةكانتوحكمه

أحداًيسعولا،معرفتهدونفيهالقرَّاءاختلفمابعضمعرفةيصحلاإذْ،وأعمأشمل

1(.")ورتبتهالإمامالمصحفخطخلافعلىمصحفاكتتاب

والالتزامالتقيّدضرورةإلى-آراؤهموتضافرت-العلمأهلجمهورذهبلذلك

قواعدمنالناساستحدثبماالمصحفكتابةومنع،المصاحفكتابةفيالعثمانيبالرسم

.عندهالوقوففيلزمكالقراءةمتّبعةسُنَّةالعثمانيالرسملأن؟المعروفةالإملاء

،مصحفاًاليوماستكتبمنأرأيت:لهفقيلاددّهرحمهمالكالإمامسئلفقد

الإملائية-الاصطلاحاتعك:أي-الهجاءمنالناسأحدثهماعلىيكتبأنأترى

")2(.الأولىالكتبةعلىيكتبولكن،ذلكأرىلا":فقال؟اليوم

7(.ه)صالأمصارمصاحفهجاءكتاب(1)

محمدالسيدبنالبكريلسيد:العينقرةلشرحالمعينفتحألفاظحلعلىالطالبينإعانةحاشية)2(

الأمصار:أهلمصاحفمرسوممعرفةفيالمقنعوانظر:.بيروت-الفكردار،A(1/6)الدمياطي

،قمحاويالصادقمحمدتحقيق(،91)ص:44LW)تالدانيسعيدبنعثمانعمروأبيللإمام

تاريخ.دون،القاهرة-الأزهريةالكلياتمكتبة
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علماءمنلمِالكنحُالف"ولا-:مالكالإمامكلاممؤيداً-الدانيعمروأبوقال

")1(.ذلكفيالأمة

هومالكإليهذهب"والذي-:مالكالإمامكلامعلتعقيباً-السخاويوقال

هوهذاأنشكَّولا،الأخرىالطبقةتعلمهاأنإلى،الأولىالحالةبقاءفيهإِذْالحقّ،

")2(.الأولىالطبقةفيمابأوليةالناستجهيلذلكخلاففيإذْ؟الأُخرىبعدالأَحرى

لبقاءالعثمانيالرسمعلىالمحافظةوجوبإلى-أيضاً-العلمأهلجمهورذهبكما

)3(.الاستحسانبابفيهيفتحلاوحتى،للذرائعسداً،وكتابةلفظاًأصلهعلالقرآن

كتب"من-:القرآنكتابةفيالعثمانيالرسمعلىالمحافظةفي-)4(البيهقيقال

يخالفهمٍولا،المصاحفتلكجهاكتبواالتيالهجاءعلىيحافظأنلهفينبغيمصحفاً

أمانةوأعظمولساناً،قلباًوأصدقعلماً،أكثركانوافإخهمشيئاً؟كتبوهمايغيّرولافيها،

(.")ْعليهماستدراكاًبأنفسنانظنأنلناينبغيفلامنّا،

العثماني--الرسمهذايتبعواأنالكتابةوأهلوالعلماءالقرَّاءعلفالواجبلِذَا

)6(.وحيهوكاتب!ي!اللّهرسولأمينوكانثابتبنزيدرسمفإنه،المصحفخظفي

91(.)1(المقنع)ص

.(701)صوحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخوانظر:262(،/1)العرفانمناهل2()

.(113)صالمستشرقينوأوهامالعثمانيالمصحفرسمانظر:)3(

وكتب384!سنةولد،الفقيهالبيهقيعليبنالحسينبنأحمدبكرأبوالحافظالإمامهو:)4(

توفي(،الإيمانوشعب،والصغرى،الكبرى)السنن:مصنفاتهأشهرومن،صباهفيالحديث

.(1/021)والأعلام2(،2أ2-1/02)الشافعيةطبقاتانظر:هـ.584سنة

(.!-621163)2/القرآنعلومفيالإتقانوانظر:5(248/)الإيمانشعب)5(

38(.1/0)العرفانمناهلانظر:6()

http://www.al-maktabeh.com



928تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتيالق!هـأءات

الرفعة،وكمالالمشاهدةأسرارمنسرالقرآن"رسم)1(:الدباغالعزيزعبدوقال

،واحدةشعرةولاالقراَنرسمفيلغيرهمولاللصحابةوليس!سَي!،النبيمنصادروهو

بزيادةالمعروفةالهيئةعلىيكتبوهأنأمرهمالذيوهو!يم،النبيمنبتوقيفهوهـانما

كتابهبهادلّهخصالأسرارمنسروهوالعقولإليهاتهتديلالأسرارونقصاخها؟الألف

معجز")2(.أيضاًفرسمهمعجزالقرآننظمأنوكما،السماويةالكتبسائردونالعزيز

المصحف:خطمخالفةعلىالإنكار

منعلالنكيروشددوا،المصحفخطتخالفبقراءةالاحتجاجالعلماءأنكر

ذلك)3(.يفعل

مماالصحابةمنغيرهأومسعودابنبقراءةصلاتهفيقرأ"من:مالكالإمامقال

شذُّواقوماًإلاَّذلك،علىمجمعونالمسلمينوعلماءُوراءَه،نصلِّلم،المصحفيخالف

")4(.عليهملايُعَرَّجُ

"تحرم:فقال!،العثمانيالمصحفمخالفةبتحريمحنبلبنأحمدالإماموصرّج

(.")ْذلكغيرأوألفأو..ياءأوواو،فيعثمانمصحفخطمخالفة

-أ)595سنةبفاسووفاتهمولده،الحسنيالإدرشيالدباغمسعودبنالعزيزعبدهو:)1(

2(.62)5/المؤلفينومعجم28(،4/)الأعلامانظر:.الحسينيينالأشرافمنهـ(،أا1"1

مصطفىطبعة(،01ا)صالسلجماسيمباركبنلأحمدالعزيز:عبدسيديكلاممنالإبريز2()

)1/العرفانمناهلوانظر:.P)اهـ385619الأولم!الطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابب

26(.264-ه

83(.)صالمقرئينومنجد23(،1/1)الصلاحابنومسائلفتاوى:انظر)3(

392(.)8/البرعبدلابنالسمهيد4()

937(./1)العرفانومناهل937(،/1)القرآنعلومفيالبرهانانظر:5()
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شحب!ارزس!"حوددأت!!ضماانيئالتمرأ"،أرزالئنرفياتوالتو592

يقرأأنالإنساناختار"إذا:ذلكفيفقالادلّهرحمه)1(القاصدإسماعيلوأما

بروايةالقراءةيأخذأنإلىصارالمصحفخطيخالفممارويتالتيالقراءاتببعض

كصالناسعكحج!هموالذين،الجماعةعنالجماعةنقلتهماوتركواحد،عنواحد

)ينبغي(ليسوغيرهمسعودابنقراءةمنرويماوكذلك،المصحفخطيعني-

يعلمونلاالناسلأن؟ذلكمنالمصحفخطيخالفممايعني-بهاليوميقرأأنلأحد

خالفماأنيعني،الحديثيحملمنبعضيرويهشيءهيوإنمااددّه،عبدقراءةأنها

منهاالمصحفخطفقlyوماالآحاد،بأخباريؤخذفإنماالقراءاتمنالمصحفخط

يقينه،يعرفلاماإلىاليقينعنيعدلأنيجوزفلا،المصحفعلىبالإجماعيقينفهو

خطهيخالفماإلىيقينهوالذيالمصحفخطوافقعمَّايعدلأنيجوزلاأنهيعني

")2(.صحتهعلىلايقطعبما

:فقالالمسلمينحياةفيبدهيةأساسيةقاعدةذلكطالبأبيبنمكيوجعل

وأخذناه،عليهالمسلمونأجمعالذيعثمانمصحففيماهوالقرآنمنأيدينافي"الذي

وصدقه.مغيبهصحةعلىيقطعبإجماع

التيالقراءاتمنالمصحفذلكخطوافقماهوالقرآنمنأيدينافيوالذي

أيضاً.الإجماعمنفهو،القرآنبهانزل

بالإجماعمنسوخةفكأنها،المصحفخطتخالفالتيبالقراءاتالعملوسقط

المصحف.خطعلى

البصرةمحدثابنإسماعيلبنإسحادتىبنإسماعيلإسحادتىأبوالحافظالإسلامشيخالإمامهو:(1)

مالكمذهبشرحهـ(،أ-282)99المالكيالبغداديثمالبصريالأزديزيدبنحماد

وغيروالقراءاتالقرآنومعانيالقرآنوأحكام،مالكوحديثالمسندوصنفله،واحتج

993(./)13النبلاءأعلاموسير278(،)صالحفاظطبقاتانظر:بغداد.قضاءولي،ذلك

62(.)صالقراءاتمعانيعنالإبانة2()
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بماالقراءةفيالناسبعضتمادىفلذلك،اختلاففيهبالإجماعللقرآنوالنسخ

نحالفةفيهلأن،بصوابولابجيد،ذلكوليس،نقلهثبت(مما)المصحفخطيخالف

")1(.الناسمنأحدعندجائزغيروذلكالاَحادبأخبارالقرآنأخذوفيه،الجماعة

جميعفيالمتلوالقرآنأنالمسلمون"أجمع:اللّهرحمه)2(عياضالقاضيقاللِذَا

!الوآئحَتدُأول!منالدفتانجمعهمماالمسلمينبأيديالمصحففيالمكتوب،الأرضأقطار

أوْل(،أ:الناسأ!هوآفَّا!ىبِرَبِّأَعُوذُ!وقُلآخرإلى2(،:الفاتحةأمهوالعَبرَستلِلَّهِ

منهنقصمنوأنحق،فيهماجميعوأن!ي!همحمدنبيهعلىالمنزّلُووحيهاللّه،كلام

عليهيشتمللممِمَّاحرفًافيهزادأو،مكانهآخربحرفٍبدّلهأو،لذلكقاصدًاحرفاً

هذا،لكلعامدًا،القرآنمنليسأنهعلىوأُجمِعَ،عليهالإجماعوقعالذيالمصحف

()3(.»كافرأنه

ماتركوعل،المصاحفهذهتضمنتهماعلىالأمةإجماعالجزريابنوأكدَّ

تضمنتهماعلىالخطأمنالمعصومةالأمة"أجمعت:قالطحيث؟ونقصزيادةمنخالفها

مأذوناًكانممابأخرىكلمةوإبدالى،ونقصزيادةمنخالفهاماوتركالمصاحفهذه

36(.و)ص(4ه)صالقراءاتمعانيعنالإبانة(1)

هـ()476-544الفضلأبوالسبتياليحصبيعمروبنعياضبنموسىبنعياضهو:)2(

قضاءثمفيها،ومولده،سبتةقضاءولي،وقتهفيالحديثأهلوامام،المغربعالمالأندلسي

فىِ:ترجمتهانظر"0مسلمصحيحو"شرح"المصطفىحقوقبتعريف"الشفا:كتبهمن،غرناطة

99(.)5/والأعلام(،2138/)الذهبوشذرات2(،5/221)النبلاءأعلامسير

647(،)2/الأندلسىِاليحصبيموسىبنعياضللقاضي:المصطفىحقوقبتعريفالشفا)3(

الفتاحوعبد،عليقرهالدينونور،السيروانوجمال،الرفاعيوأسامةعلي،قرهأمينمحمد:تحقيق

تاريخ.دون،دمشق-القرآنعلوممؤسسة،بدمشقالفارابيمكتبةالسيد،
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")1(.القرانمنأنهمستفيضاًثبوتاًعندهميثبتولم،عليهمتوسعةفيه

شيءٍفعلورام،العثمانيالرسميخالفبماالقراءةجوازشنبوذ)2(ابنأرادوقد

،وضربوأصرَّ،فأقرَّذلكفيونُوظِر،عليهفقُبضَ،المسلمونعليهفأنكرذلك،من

.r(فعل)عمابالرجوعكتاباًنفسهعككتبحتىيصبرفلم

فيهخالفوالذيشنبوذ،ابنبهقرأمماشيئاًأوردأنبعد)4(-النديمابنقال

بالتوبةخطهوأخذاستتيبثمكلهبذلكاعترفإنه:"ويقال-:العثمانيالمصحفخط

عثمانمصحفتخالفحروفاًأقرأكنتقد،أيوببنأحمدبنمحمدأنا:يقولفكتب

خطأذلكأنليبانثم،قراءتهعلى!ييهاللّهرسولأصحاباتفقوالذي،عليهالمجمع

هوعثمانمصحفكانإذْبريء،منهاسمهجلاللّهوإلى،مقلعوعنه،تائبمنهوأنا

")5(.غيرهيقرأولاخلافهيجوزلاالذيالحق

)1(

)2(

(r)

(4)

)5(

7(./1)العشرالقراءاتفيالنشر

أنهإلاَّ،وحمقسلامةفيهديناً،صالحاًثقةوكان،الحسنأبوشنبوذبنأيوببنأحمدبنمحمدهو:

اللحنكثيروكانالشواذ،منالإمامالمصحفخطيخالفبماالصلاةفيالتلاوةجوازيرىكان

وثلاثوعشرينثمانسنةتوفي،ذلكفيمصنفةكتبولهكثيرةقراءاتروىوقد،العلمقليل

هـ(:385)تالفرجأبوالنديمابنإسحاقبنمحمد:الفهرستانظر:.السلطانبدارمحبسهفيمئة

.(4/992)الأعيانووفيات.م7891هـ-ا893،سنةطبعة،بيروت-المعرفةدار(،47)ص

الوجيزوالمرشد03(،992-ا)4/الأعيانوَوفيات48(،)صالنديملابنالفهرستانظر:

.(91أ)ص

هـ(438)تالنديميعقوبأبيبنالفرجأبوإسحاقبنمحمدبنإسحاقبنمحمدهو:

كان،بغداديوهووأفضلها،التراجمكتبأقدممنيعتبروالذي"،"الفهرستكتابصاحب

2(.9)6/والأعلام2(،1/67)المطبوعاتمعجمانظر:.الكتبيبيعوراقاً

.(84)صالفهرست
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392تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهاأيُقرالتياءاتالؤ

ألايعني:الهاشميداودبنسليمانقالسنة،"القراءةقال!:ثابتبنزيدوعن

")1(.الاتباعفيبرأيكالناستخالف

القراءاتوفي،الحروففيقبلنامَناتباعأن-أعلموادلّه-أراد"إنما:البيهقيقال

هيالتيالقراءاتنحالفةولا،إمامهوالذيالمصحفمخالفةيجوزلاcمتبعةٌسنةٌ

منها")2(.أظهرأو،اللغةفيسائغًاذلكغيركانوإنمشهور!،

وترى:قال،ذلكتفسيرفيعبيد)3(أببعنبلغنيوبمعناه-:أيضًا-البيهقيوقال

وزاد:،المصحفخطّذلكخالفإذا،القراءةفيالعربيةمذاهبإلىيلتفتوالمالقرَّاء

يتعدَّاها)4(.أنلأحدٍيجوزلاالتيالقائمةكالسننعندهمالمصاحفحروفواتِّباعُ

الخلاصة:

فهوبها،وثيقةصلةوذوالقرآنيةالقراءةأركانمنمهمركنالمصحفرسمأن

واتصالالقراءةعلىالحفاظيتمّ-العثماني-الرسمهذاوباتباع،للقراءةضابطركن

المشايخ،عنوالأخذالتلقيالقراءةتفقدالرسمهذاوبفقدلمجيمّ،الرسولإلم!سندها

يجبولهذاالأداء؟طرقمنفيهمامعرفةفيفوت،المصاحفمنالأخذويصبح

السننوفيo(48)2/الإيمانشعبفيوالبيهقي(،133)5/الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه(1)

الذهبي.ووافقهوصححه2(242/)المستدركفيوالحاكم385(،2/)الكبرى

385(.)2/الكبرىالسنن2()

غيروثّقه،الأعلامأحدالمجتهد،الإمام،الهرويالبغداديسلامبنالقاسمعبيدأبوهو:)3(

والفقهالقراءاتمنالإسلامعلومأصناففيمتفننًا،والفقهوالأدببالحديثاشتغلواحد،

الحفاظوطبقات6(،أ6-0)4/الأعيانوفياتانظر:هـ.422سنةتوفيوالأخبار،والعربية

.(182)ص

هـ38(./1)القرآنعلومفيالبرهانوانظر:(،485)2/الإيمانشعب(4)
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ثحمحيها"!،35آت!هـحموئهثماضأنبههالتهراءاتأ!ثؤإفيالتوأرمر492

الدّهرضيالصحابةبإجماعوهذا،مخالفتهيجوزولا،رسمهواتباعالمصحفخطّموافقة

المصاحفكتابةعكالمجتهدينوالأئمةالتابعينوتابعيالتابعينمنوبتأكيد،عنهم

عليهطرأماغيرإلينا،وصلأنإلم!-العثمانيالرسمبقواعد-المعروفةالهيئةهذهعك

التوفيق.وليّوالدّه،والشكلالنقطمن

تَفي-يرلأ-*ئن-
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هاتواقىحولالشبهارزوتنمنيدبهاآئقمٍالتياءاتالقاى

الرابعالمبحث

العربيةاللغةموافقة:الثالثالركن

YAO

هما:؟اثنينمطلبينفي"العربيةاللغة"موافقةركنفيالحديثوينحصر

العربية؟اللغةموافقةمعنى:الأولالمطلب

لبقاءمسوِّغهناكوهل.شرطاً."العربيةاللغة"موافقةكونمعنى:الثانيالمطلب

الشرطية؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


692

مثل:

شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتوإتر

الأولىالمطلب

العربيةاللغةموافقةمعنى

النحو،وجوهمنلوجهموافقةالقراءةتكونأنهو:العربيةاللغةموافقةمعنى

اَددَّهَ)وَاتَّقُوأ:تعالىقولهفي!!وَاَلأَزصَامَلفظةمنالميمبخفضحمزةقراءةا-

مذهبعلى)بِهِء!فيالمجرورالضميرعلىعطفاً،،االنساء:أ!لوُنَبِهِءوَاَلأَزصَامَلمحسَآاَلَّذِى

تعظيماًالقسمعلىجُرأوبه،للعلموحُذفالجارأعيدأو،وافقهمومنالكوفيين

)1(.صلتهعلىوحثاً،للأرحام

)قَوْما!ونصب)2(،المجهولعلىمهو)لِخزِىَببناءجعفر:أبيقراءةوكذلك2-

.،41:الجاثيةأ!هويَك!بُونَبِمَاكاَلُؤأتَوما)لِيَخزِىَ:تعالىقولهفي

لخطموافقةسنداً،متواترةفهي،النحاةبعضردّهامماوغيرهاالقراءاتفهذه

السبعة:فيالقراءةهذهتفصيلانظر!،مالووَاَلأَزصَامَلفظةمنالميمبنصبالعشرةالقراءباقيوقرأ(1)

الطبري!سير:كذلكوانظر236(،)صالبشرفضلاءوإتحاف226(،)صالقزاءاتفي

.(1/184)القديرفتحوتفسير(،2-ه)5/القرطبيوتفسير225(،)4/

هكذاالياءوفتحالزايوكسراللامبعدمفتوحةبنونوخلفوالكسائيوحمزةعامرابنوقرأ(2)

الياء،وفتحالزايكسرمعالنونمكانفيمفتوحةبياءالعشرةالقراءباقيوقرأ)لنَجزِيَ!،

القراءاتفيالسبعةانظر:.مهه)قَوْمانصبفيالعشرةالقراءبينخلافولا!!لخزِىَهكذا

2(.39)صالزاهرةوالبدور(،495)ص
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فيها)1(.طعنأوأنكرهامنعلردّاًبتواترهاوكفىضبطاً،المصحف

يُعلم:أنوينبغي

وجبضبطاً،المصحفخطووافقتسنداً،وصحتتواتراًثبتتإذاالقراءةأن

الداني:عمروأبوالإماميقولذلكوفي)2(،النحويينبعضأنكرهاولوردّهاوعدمقبولها

فيوالأقيساللغةفيالأفشىعلىالقرآنحروفمنشيءفيتعمللاالقرَّاء"وأئمة

يردهالاعندهمثبتتإذاوالرواية،النقلفيوالأصحالأثرفيالأثبتعلىبل،العربية

إليها")3(.والمصيرقبولهايلزممُتّبعةسنّةالقراءةلأن،لغةفشوولا،عربيةقياس

قواعدلاالنحو،قواعدفيتتحكمفهيلها،يُحتجّلابها،يُحتجُّ:القراَنيةفالقراءة

فيها.تتحكمالنحو

علماءفإن،وجيهكلام"وهذاقائلاً:عمرو،أبيقولعلىالزرقانيعقّبلِذا

ثبتتفإذا،العربوكلامرسولهوكلامتعالىاددّهكتابمنقواعدهاستمدواإنماالنحو

منقعدواوماالنحوعلماءعلالحَكَمهوالقرآنكانالمقبولةبالروايةالقرآنقرآنية

قواعدهمإلىبالقرآننحننرجعأنلاإليهبقواعدهمهميرجعواأنووجبقواعد،

.(4)"الرعايةوجوبفيللأصلهـاهمالاًللآيةعكساًذلككانوإلاَّفيه،نحكّمهاالمخالفة

تفصيلففيهما92(او.ص)1/العشرالقراءاتفيوالنشر97(،)صالمقرئينمنجدانظر:1()

.النحاةبعضردّهاالتيالاَياتمنلكثير

الإيمانوشعب385()2/الكبرىوالسنن154(،)2/عبيدلأبيالقراَنفضائلانظر:)2(

.)2/548(

المقرئينمنجدوانظر:،"نحطوط"ب(172)ورقةالمشهورةالسبعالقراءاتفيالبيانجامع)3(

2(.30)ص

2(.1/19)العرفانمناهل(4)
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الثانيالمطلب

.شرطاً."العربيةاللغة"موافقةكونمعنى

الشرطية؟لبقاءمسوِّغهناكوهل

)وقائي(؟احترازيشرطفهوشرطاًالعرببةاللغةموافقةركنكونمعنىأما

الأسلوبتخالفألاَّبمعنىولهجاتها،العربكلامسننعلىالقراءةتكونأنأي

العجمةمنالعربيةغيرذلكمنفيخرج،وعباراتهجملهوفيمفرداتهفيالعربب

القراءاتتواترشروطمنسبقماعليهاانطبقالتيبقراءاتهالقرآنفإنوإلاوغيرها،

موافقة:أي-ذلكمعنى"وليس:اللّهرحمه)1(زهرةأبوالشيخقاللِذَا،الأصلهو

الحاكمهوفإنه،بالصحةالقرآنعلحاكمةالنحويينأقوال!تكونأن-العربيةاللغة

معنىولكن،ينفونماونفي،يثبتونماإثباتفيالنحويينحججأقوىوهو،عليهم

")2(.وعباراتهجملهوفيمفرداتهفيالعرببالأسلوبيخالفمافيهيكونألَّاذلك

حركةفيأسهم،عصرهعلماءمنوكاناهـ،316سنةولد،زهرةأبوأحمدبنمحمدهو:(1)

،الجدلتاريخمنها:الأربع!ن؟علتربوبمؤلفاتالإسلاميةالمكتبةعلىوأغدقالتأليف

الأعلامانظر:هـ.أ493سنةبالقاهرةتوفي،وفقههمحياتهمالأربعةالأئمة،الفقهوأصول

/6(.)25

محمدللإمام":تفسيره،علومه،جدله،إعجازه،جمعه،كتابته،"نزوله:القرآنالكبرىالمعجزة2()

.م1هـ-899أ814سنةطبعة،القاهرة-العربيالفكردار(،04)صزهرةأبيأحمدابن
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YAIتوازرىهاحولالشبهاتوتفخيدبهاأيُتهرالتيأءاتال!!

")2(.الإطلاقعلىالعربيةأساليبأفصحالقرآنلغة"إن:اللّهرحمه1(الفراء)وقال

الشعر")3(.منالحجةفيوأقوىأعرب"الكتاب:آخرموضعفيوقال

ذلك:علىوبناءً

اللغةفيلهاوجهولا،العثمانيالمصحفلخطموافقةمتواترةثابتةقراءةتُوجدلا

قراَنبأنهاقطعناالعثمانيالمصحفخطووافقتسندهاتواترإذاالقراءةلأن،العربية

والنقل.للروايةتابعالعربيةاللغةموافقةفركن،منزل

العثماني،المصحفخطوموافقةبالتواتر،القراءةصحةعلىحكمماومتى

مأعليهمجمعاًفصيحاً،أمأفصحكانسواء،العربيةاللغةمنوجهلهايكونأنبدَّفلا

قس.القراءةعلىالحكمفيالمقياسهذاوعلى.فيهنحتلفاً

-.-*ئج--.-

صاحبالنحويالكوفيمولاهم،الأسديمنظوربناددّهعبدبنزيادبنيحعىزكرياأبوهو:(1)

عرف:وقيل"القرآن"معانيمنها:حفظاً؟كلهاكتبها،كثيرةمصنفاتلهثقة،وكان،الكسائي

سنة.وستونثلاثولهومئتينسبعسنةالحجبطريقمات،الكلاميفريكانلأنهبالفرَّاء؟

238(.)صوالبلغة28(،)صالمفسرينوطبقات(،761)6/لأعياناوفيات:انظر

يوسفأحمد:تحقيق(،13)1/هـ(:702)تالفرَّاءزيادبنيحصيزكريالأبي:القرآنمعاني)2(

هـ.ا089،الثانيةالطبعة،للكتابالعامةالمصريةالهيئةالنجار،عليمحمد،نجاتي

.(1/41)القرآنمعاني)3(
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شبهاتمنحولهأزرروماالقرآنيةالثتراءاتفيالتواتر003

الخامسالمبحث

بها)1(القراءةوحكمالشَّاذةبالقراءاتالتعريف

،القراءاتأقساممنالثانيالقسمبمعرفة:المبحثهذافيالحديثوينحصر

القراءاتفيالتواترانحصارالأذهانفيلنثبّتوحكماً،تعريفاًالشاذةالقراءات:وهي

هما:،مطلبينمنالمبحثهذايتكونلِذا،القراءةشاذعنوللخروجالعشر،

الشَّاذَّة.بالقراءاتالتعريف:الأولىالمطلب

منها.العلماءوموقفبالشّاذّالقراءةحكم:الثانيالمطلب

عنمختصرةنبذةمنفلابدَّ،القراءاتأقساممنالثانيالقسمولمعرفة،المخالفةمفهوم:بابمن(1)

الحديثثنايافيكثيراًالقراءاتفيالشذوذلفظتكررحيثوحكمها؟الشاذةبالقراءاتالتعريف

الشاذةبالقراءاتالتعريفعنالحديثأحببتفلهذا،البحثهذافيالتواترموضوععن

الموفق.واللّه.وجيزةبصورة
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تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتيالقراءات

الأولىالمطلب

الشَّاذَّةبالقراءةالتعريف

351

اللغة:فيالشَّاذّتعريف

شاذّ،فهووندر،الجمهورعنانفردأيشذوذاً؟يَشِذُّشذَّمصدرهوالشذوذ:

شاذ،فهومنفردشيءكلوكذلك،أصحابهعنانفردإذا:الرجلوشذَّ،غيرهوأشذُّ

)1(.شاذةوكلمة

شذوذاً)2(.عنهمانفرد:الجماعةعنوشذَّ

عمومهمنالتحديدلفظيعظيهالذيالضابطمنخرج:أي:القاعدةمنوشذَّ

واستعمالاً)3(.قياساًصحتهمع

عمَّاوخروجهالشاذّانفرادعلتنبيهاً-اللغويةالمعانيمن-التسميةبهذهوكفى

الفقهاءمنالأمصارجميعفيالقدوةالكبارالأئمةعليهيزللموالذيالجمهور،عليه

ولزوم،المشهورةالقراءةواتّباعالشاذّ،واجتنابالقراَنتوقير:العربيةوأئمةوالمحدثين

وغيرها)4(.الصلاةفيالمعروفةالطرق

ومختار427(/1)المحيطوالقاموس(،-494594)3/شذذ""مادة،العربلسانانظر:(1)

.(1041/)الصحا!

.(1/543)المعربترتيبفيالمغرب:انظر2()

.(1/224)التعاريفمهماتعلىالتوقيفانظر:)3(

.(917)صالوجيزالمرشدوانظر:(،665)2/القرَّاءجمال(4)
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لثم!لازر!!لىسىآ!،صص،!ساأصز!أنبهةااءأَرزأَكأفىالتوأقى!203

(:القراءاتعلماء)عندالاصطلاخفيوالشَّاذّ

العربية.فيلهاوجهلاأو،الرسمخالفتأوسندها،يصحلمالتيالقراءةهي

المصحف،ورسمالتواتر،:الثلاثةالقراءةأركانمنركناًفقدتالتيالقراءةهيأو

وجهاً)1(.ولوالعربيةاللغةوموافقة

صحةبعداشتهرتقراءة"كل:القراءاتأركانبيانفيشامةأبوقال!لِذَا

عليها،المعتمدالقراءةفهي،العربيةجهةمنتنكرولم،المصحفخطوموافقتهاإسنادها

")2(.بعضمنأقوىذلكوبعض،والضعيفالشَّاذّحيزفيداخلفهوذلكعداوما

فقال!:وتفصيلاًتوضيحاً-القراءاتأركانفي-البيانذلكالجزريابنوزاد

احتمالاً،ولوالعثمانيةالمصاحفأحدووافقت،بوجهولوالعربيةوافقتقراءة"كل

هيبلإنكارها،يحلُّولاردها،يجوزلاالتيالصحيحةالقراءةفهيسندها،وصح

عنكانتسواءقبولهاالناسعلىووجبالقرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفمن

منركناختلومتى،المقبولينالأئمةمنغيرهمعنأمالعشرةعنأمالسبعةالأئمة

مأالسبعةعنكانتسواء،باطلةأو،شاذةأو،ضعيفةعليهاأُطلِقالثلا8لةالأركانهذه

")3(.والخلفالسلفمنالتحقيقأئمةعنالصحيحهوهذا،منهمأكبرهوعمن

الصحيحة-الأركانتوضيحبعد-الشَّاذةالقراءةتعريفالجزريابننظموقد

:فقال

9(،/1)العشرالمَراءاتفيوالنشر،82()صالمقرئينومنجد(،184)صالوجيزالمرشدانظر:(1)

-7(.6)صالنفعوغيث

.(184و)ص(-171172)صالوجيزالمرشد2()

8(.)صاالمقرئينمنجدوانظر:9(،/1)العشرالقراءاتفيالنمثر)3(
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توأقي!هاحولالشبئهاتوتفنحدبهاأئقوالنياءا!"الترر

)1(السبعةفيأنهلوشذوذهأثبتركنيختلوحيثما

303

:القراءاتوجوهتتبعمنأول

وألَّفها،،القراءاتوجوهبالبصرةتتبعمن"أول!أن:السجستانيحاتمأبوذكر

القرَّاء،منوكانالأعور)2(،موسىبنهارون:إسنادهعنفبحثمتهاالشَّاذَّوتتّبَّع

ألَّفها")3(.حينأساءقد:وقالوا،ذلكالناسفَكَرِهَ

:الشاذةالقراءاتأنواع

ومنها:؟كثيرةالشَّاذةالقراءاتأنواع

منقطعة:أي،تتناقللمولكنهاواللغةالرسمووافقتسندهاصحما:الأولالنوع

الصحيح.السندذيالحديثفيرويتأنهابمعنى،التناقل

مذهب،بيانوإماتفسير،إمافهي"الصحابةإلىالمنسوبةالقراءاتذلكومن

إنماوكذابكذاقرؤواأنهموالتابعينالصحابةعنيؤثر"ماأنتقررفقدذلكعلىوبناءً

")4(.يُتلىقرآنذلكأنلاوالتفسير،البيانجهةعلىذلك

o.ويؤهذاويؤيد LS4ماJUابنقراءةقرأتكنت"لو:اللّهرحمهجبربنمجاهد

3(.)صالعشرالقراءاتفيالنشرطيبةمنظومة(1)

بالقراءاتعالمبالأعور،المشهوراللّهعبدأبوبالولاء،العتكيالأزديموسىبنهارونهو:2()

القراءاتوجوهتتبعمنأولوكان،والحديثالنحووحفظالقرآنقرأ،البصرةأهلمنوالعربية

النهايةغايةانظر:هـ.أ75نحوفيتوفي"،القرآنفيوالنظائر"الوجوه:صنّفمنها،والشاذ

63(.)8/والأعلام3(،284/)

2(.11)صالمقرئينومنجد(،181)صالوجيزالمرشدوانظر:(،557)2/القراءجمال)3(

.86(/1)القرطبيتفسير(4)
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شبثاتسنحولهأث!!وماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر354

")1(.سألتمما،القراَنمنكثيرعنعباسابنأسألأنأحتجلممسعود

قراءتهفيوقعلما"أيمجاهد:كلاممعنىموضحاً:الأحوذيتحفةصاحبقال

")2(.القراَنمنكثيرتفسيرمن

ذلك:وأمثلة

عائشة"أمرتني:قالأنهعنهااللّهرضيعائشةمولى)3(يونسأبيعن:الأولالمثال

اَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأفاَذني:الآيةهذهبلغتإذاوقالتمصحفاً،لهاأكتبأن

عك"حافظواعليَّ:فأملتآذنتهابلغتهافلما238،،البقرة:أ!أثوُشطَئوَآلصَّلَوةِ

سمعتها:عائشةقالت"،قانتينللّهوقومواالعصرصلاةالوسطىوالصلاةالصلوات

"!ي!(()4(.اللّهرسولمن

الثاني:المثال

نُودِهـلِلصَّلَؤةِمِنيَؤمِراَتجُمُعَةِاذَاءَامَنُوَأاَلَّذِينَ)جأَجّمُهَا:وتعالىسبحانهقوله

.91:الجمعةأ!اللَّهِدِتجِرإِكَفَأشعَؤ(

برأيه،القرآنيفسرالذيفيجاءما:باب،القرآنتفسير:كتاب2(،00)5/الترمذيسنن(1)

.5292رقمخ/

2(.27)8/الأحوذيتحفة2()

بنالقعقاععنهوروى،عائشةعنروى،ثقةعنها،اللّهرضيعائشةمولىيونسأبوهو:)3(

التهذيبوتقريب692(،)5/الكبرىالطبقاتانظر:.الثالثةالطبقةمنوهو،وغيرهحكيم

68(.ه)ص

:قاللمنالدليل:باب،الصلاةومواضعالمساجد:كتاب(،1/437)صحيحهفيمسلمأخرجه(4)

9.62رقمالعصر،!/صلاةهيالوسطىالصلاة
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المتواترةللقراءةتفسيراًتعتبروهي!!الوفَاَشعَؤأمنبدلاً)فَامضُوا(مسعود:ابنقرأ

المشي،فيالإسراععلىدليلفيهوليسوتوجهوا،فاقصدواأي!،ذِكِراللَّهِإِكَ)فَأشعَؤأ

1(.إليها)المضيالغرضهـانما

:قراءاتمنالصحابةبعضعنرويماعكمعلقاً:الباقلانيبكرأبوالقاضيقال

اَئوُشطَئ!)وَاَلصَّلَوةِ:تعالىقولهنحو،التنزيلمعالتأويليقرأمنمنهم"وكان

0")2(..العصر.صلاةوهي،A[13:البقرةا

معانيها،وتبيينالمشهورةتفسير:الشاذةمن"القصد:الفضائلفيعبيدأبوقاللِذَا

العصر")3(.صلاةالوسطىوالصلاة:وحفصةعائشةكقراءة

السند(:)مخالفةسندهايصحلمما:الثانيالنوع

القرآنمنحروفإلىعمدحيثالعطار)4(،مقسمابنقراءةتمثلهالنوعوهذا

(.)ْالمخالفةتلكلهوبينوا،العلمأهلعليهفأنكرفيها،الإجماعفخالف

العربية.وموافقةالسند،صحةمعالمصحفرسمخالفتما:الثالثالنوع

.37-376(25/)المحتسب:انظر(1)

.(1-24143)صالوجينسالمرشد(2)

.(941)2/القرآنفضائل)3(

،السلامبمدينةالقراءأحدالعطار،البغداديبكرأبو،مقسمبنيعقوببنالحسنبنمحمدهو:(4)

)احتجاجوكتاب(،القرآنعلمفي)الأنواركتاب:الكتبمنولهوالشعر،باللغةعالماًوكان

،(1/601)6النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.435سنةتوفي،جمعهالقرآنفياختياروله(،القراءات

3(.1/90)الكبارالقراءومعرفة

2)تالبغداديالخطيببكرأبب،ثابتبنعليبنلأحمدبغداد،تاريخ)5( 0 - / )Y :..( 4 Vr-

تاريخ.دون.بيروت-العلميةالكتبدار2(،70
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شبههماضزر33"حوكاِّثرصوماآنبهةأل!ساأءا،صطاكثصفماالموأل!603

...الرسموخالفسندهوصحَّ،العربيةوافق"ما:الجزريابنفيهاقالوقد

عليه،المجمعالمصحفرسمعنشذَّتلكونهاشاذَّة،:اليومتُسمَّىالقراءاتفهذه

1(.غيرها")فيولاالصلاةفيلابهاالقراءةتجوزفلاصحيحاً،إسنادهاكانوإن

تلكوبسبب؟عليهالمجمعالمصحفخطلمخالفتهاشنبوذ؟ابنقراءةذلكومثل

يُخَالِفُشاذٍبحرفٍقرأ"ومن:الأزهريمنصورأبوقاللِذَا،واستتابتهضربهتمَّالمخالفة

.مصيبٍغيرُفهو،المعروفينالقراءجمهوربذلكوخالَفَ،المصحف

القراَنعِلِمفيالراسخِينومذهبُالقُدْوَةُ،همالذينالعِلْمأهِلمذهبُوهذا

وحديثاً")2(.قديماً

اللغة:مخالفة:الرابعالنوع

مذهبعلىالقراءةفياختيارلهكانحيثمحيصن)3(،ابنقراءةتمثلهالنوعوهذا

)4(.قراءتهعنالناسفرغب،بلدهأهلإجماععنبهفخرج،العربية

:الشاذةالقراءاتتلكومن

وهم:،المشهورينالأربعةالأئمةقراءة

.82()صالمقرئينمنجد(1)

"."حرفمادة(41)5/اللغةتهذيب2()

مكةأهلمقرئ،المكيحفصأبوهـ(ا23)تالسهميمحيصنبنالرحمنعبدبنمحمدهو:)3(

قراءته،الناسفترك،المصحففيهاخالفبحروفانفرد.بالعربيةقرائهاوأعلمكثير،ابنبعد

.(981)6/الأعلام:انظر.الحديثفيبهبأسلاوكان،المشهورةبالقراءاتيلحقوهاولم

.(2671/)النهايةغاية(4)
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357هاأَى!ته!أئعنصجخاهـحوأ!وتؤنجد:ثاأجم!شأكنىاءاتأشثهنو

مكتوبةفقراءتهموالأعمش،)2(،واليزيدي)1(،البصريوالحسنمحيصن،ابن

ولمخالفتها،التناقللتركشاذةفباتتتُركت،ثمالبعضوتناقلها،القراءاتكتبفي

الصحيحة.القراءةثبوتأركانبعض

كتببهاتزخروالتي،الكثيرةوأمثلتهاالشَّاذةالقراءاتأنواعمنذلكوغير

بها)4(.الخاصةالشَّاذةالقراءاتوكتبالتفسير)3(

-.--.--.-

هـ،21سنةبالمدينةولد،تابعيالأنصارمولىسعيد،أبوالبصريالحسنأبيبنالحسنهو:(1)

روىوزيد،أُبيّ،عنالعاليةأببعلىقرأوعملاً،علماًزمنهفيالأمةوحبرالبصرةأهلإمام

معرفة:انظرهـ.ا51سنةتوفي"،مكة"فضائل:كتبهمن،وغيرهم،الجحدريعاصمعنهالقراءة

235(./1)النهايةوغاية،1/004)الكبارالقراء

هـ(،52-2)138باليزيديالمعروفالبصريالعدويالمغيرةبنالمباركبنيحعىمحمدأبو:هو2()

بالعربيةعالمكبير،ثقة،مقرئإمامبصريوهو،القراءةأخذوعنهالعلاءبنعمروأبيتلميذ

،(1/4)الذهبوشذرات375(،2/)النهايةغايةانظر:.سنةوسبعونأربعولهتوفي،والأدب

.(261)8/علاملأوا

للأخفش..القرآنومعانيللفراء،القرآنومعاني،الكشافوتفسير،الطبريتفسيرمثل:(3)

وغيرها.

فضلاءهـاتحاف،القراءاتشواذفيوالمختصر،القراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب:مثل(4)

وغيرها...العربلغةمنوتوجيههاالشاذةوالقراءاتالبشر،
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شبهاتمنحولهأتيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر

الثانيالمطلب

منهاالعلماءوموقفبالشّاذّالقراءةحكم

والقرَّاءوالمحدِّثينوالأصوليينالفقهاءمن-وخلفاًسلفاً-العلماءجمهورذهب

أقوالهم:خلاصةوهذا1(،شاذ)هوبماالقراءةتجوزولاشاذّ،العشرالقراءاتوراءماأن

الصحابة،منغيرهأومسعود،ابنبقراءةصلاتهفيقرأ"من:مالكالإمامقالا-

")2(.وراءهيُصلَّلم،المصحفيخالفمما

مصحفعدامالأن؟الصلاةفيبهالقراءةتجزلم"هـانماالبر)3(:عبدابن2-وقال

الاَحاد")4(.نقلهاالتيالسننمجُرىيجريوإنما،عليهيقطعفلاعثمان

ابنكقراءةعثمانمصحفعنتخرجبقراءةقرأ"إنأنهالعلمأهلقررلذا

مقطوعبطريقثبتالقرآنلأن...صلاتهتصحلم(متتابعاتأيامثلاثة)فصياممسعود

(.")ْذلكخلافعلىالصحابةأجمعتبلفيهاتواترولاالتواتر،وهوبه

6-7(.)صالنفعوغيث82(،)صالمقرئينمنجد(1)

.83()صالمقرئينمنجد:وانظر8(،1/4)المدونة(2)

هـ(:)368-463عمرأبوالمالكيالقرطبيالنمريالبرعبدبنمحمدبناددّهعبدبنيوسفهو:)3(

والحديثبالقراءاتعالمأوكانالإسناد،علوإمامتهمعإليهانتهى،الحديثحفّاظكبارمن

بيانو"جامعالموطأ"شرحالتمهيد":كتبهومن،بشاطبةتوفي،بحّاثة،أديب،مؤرخ،والرجال

2(.04)8/والأعلام(،1/143)الحفاظطبقاتانظر:."وفضلهالعلم

2(.29)8/التمهيد(4)

.(1/444)المقنعشرحفيالمبدع5()
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935تواترهاحولالشبهاتوتفنيدبهايُقرأالتيالقراءات

الشَّاذةبالقراءاتاللّهكتابيقرألقارممئىيجوز"هل:الصلاحابنوسئل3-

العربألفاظمصادريعرفليسلمنسيماولا،الفنهذاأئمةمننقلهايصحلمالتي

السكوتأمأولم!أقراءتهاجازولئنمعانيها،تطلعولاالتصرفيقدرولامبانيهاولا

لا؟".أمالصلاةفيقراءتهاتكرهوهلعنها

منالقراءةيجوزلاأنهوهو،ذلكمنأبلغذلكفي"الأمر:عنهاللّهرضيأجاب

ذلكفيالشرطفإن،السبعكهذهبالقبولالأمةوتلقتهواستفاضنقلهتواتربماإلاذلك

كراهةمنعمنهفممنوعٌذلكفيهيوجدلمفما،الأصولفيتقررماعلوالقطعاليقين

لمومنوالمعانيالمصادرعرفمنمنهوممنوعالصلاةوخارجالصلاةفيمنهوممنوع

1(.")ذلكيعرف

غيرها،فيولاصلاةفيالشاذةبالقراءةيقرأأنيجوز"لا:الحاجبابنوقال4-

»()2(.جاهلاًأوكانبالعربيةعالماً

لأنها؟الشاذةبالقراءةغيرهاولاالصلاةفيالقراءةتجوز"لا:النوويوقال5-

بالتواتر")3(.إلايثبتلاالقرآنفإنقرآناً،ليست

ابنوذكر،تصحلا-بالشاذالقراءة-الحنابلة"وعند:المباعصاحبوقال6-

أي-تواترفيهاولاالتواتر،وهوبهمقطوعبطريقثبتالقرآنلأن؟المذهبأنهالمنجا

")4(.ذلكخلافعلىالصحابةأجمعتبل-الشاذة

23(.1/1)الصلاحابنومسائلفتاوى(1)

86(.)صالمقرئينمنجدوانظر:cOT1/)1القرآنعلومفيالبرهان2()

شرفبنيحىالدينمحيزكريالأبب:القرآنحملةاَدابفيالتبيانوانظر:،34(3/7)المجموع)3(

.م1هـ-839ا304،الأولىالطبعة،-دمشقللتوزيمالعامةالوكالة(،48)صالنوويمريابن

بن-اللّهعبدالدينلموفق:الشيبانيحنبلبنأحمدالإمامفقهفيالمغني:وانظر(.1/544)المبدع(4)
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كتشبمتناحمه!دهأث!!ولعااليه،أصئىاأ"أ(صتالقرفيالتوأزر

بالشاذ،القراءةتجوزلاأنهعكالمسلمينإجماعالبرعبدابنالإمامنقلوقد7-

بها)1(.يقرأمنخلفيصليلاأنيجوزلاوأنه

فإن،بذلكعرفبتحريمهأوبهجاهلاًكانإنالشَّاذقرأ"منالعلماء:قاللِذا

متمكنكلعلويجب،ذلكعنينتهيأنإلىبليغاًتعزيراًعزربهعالماًكانأوإليهعاد

")2(.ومنعهالإنكارعليهمن

ذلكوبيَّنبالشاذ،القراءةحكمتوضيحفيحجرابنالحافظأفاضهـوقد

له:فقيلعنها،سُئلعندمابيانأحسن

تجوز؟أم.بالشاذ.القراءةتحرمهل-

العشرةعلىزادماأمالفقهاء،أكئربهصرّحكما،السبعةعلىزادماالشاذّوهل-

وجماعة؟للبغويتبعاًوالسبكي،الصلاحابنبهصرّحكما

نإلاسيمالا؟أممقسموابنشنبوذبابنفعلكمابالشاذ،قرأمنيعزَّروهل-

بها.القراءةأظهر

بإذنك.الحقمنفيهاختلفلماأهدنياللهم.دلّه"الحمد:فأجاب

القرَّاءوجمهوروالأصولالفقهأئمةواتفق،العشرةوراءماالشَّاذأنَّتقررإذا...

يُقْبل.لمشذَّمنلأنَّذلك،يخالفمنإلىيُلْتَفتلمذلكعلى

الأولى،الطبعة،بيروت-الفكردار،S(22)1/هـ(:562)تالدمشقيالمقدسيقدامةبنأحمد

هـ.5541

84(.ص)المقرئينمنجدانظر:(1)

.(48)صالقرآنحملةآدابفيالتبيان2()
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توأترهاحه!لالشبهاتوتفنيدبهاأئقوالترألك!!اءأتا
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التعليمإرادةعلمحمول!فهوبالشاذّ؟القراءةجوازمنالفقهاءبعضعننُقِلَوما

ولاقرآناً،تسميتهجوازعللاالمقاصد،منذلكوغيرالإعرابتوجيهفيوالتمرين

منعلىنقلهفيمقدَّمبالشاذِّالقراءةمنععلىالاتفاقنقلومن.بهالقطعدعوىعلى

ذلك.خلافنقل

ولأمثالهلهالرادعالتعزيرعُزِّرقرآنأنهعلىبهأقرأأوبالشاذفقرأعاند،فمن

تعالى.ادلّهبكتابالتلاعبعن

أربعةإلىيسندهاأنيستطيعلالأنه،أبطلفقدعندهتواترذلكأنزعمفإن

فيماالتواتريُدَّعىفكيفالتواتر...فيشُرِطكماذلكمنأكثرعنفضلاً،أربعةعن

بماالرَّدعإلَّاالجمهوراتفاقوخالف،العقلوعاندالحسَّ،كابرلمنفما!!بهيتفرد

به.يليق

مع-مقسمابنمعثمشنبوذ،ابنمعصنعوهفيماالماضينبالأئمةوكفى

.قدوة-جلالتيهما

بهوكفى-مجاهدبنبكرأبو-القرَّاءإمامعليهماالقائمينأعظمكانوقد

.المستعانوادلّه،المخالفينهؤلاءعلىحجة

")1(.عنهادلّهعفاالشافعيحجربنعليبنأحمد:وكتبهقاله

بالشاذ،القراءةحكمفيوالمحدّثونوالأصوليونالفقهاءقالهماإلىأضف9-

شيءالشواذهذهفيفهل:قيل"فإن:السخاويفقالحالقرَّاء،أئمةكذلكعليهنصَّفقد

به؟القراءةتجوز

2(.4-ه242)صالمقرئينمنجدبذيلملحقة،القراءاتعنحجرابنالحافظفتوىنصَّ(1)
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شمبياتمنحولهأثيروماالقرآنيةاءأتالؤفيالتواتر

منها:بشيءالقراءةتجوزلا:قلت

المسلمين.إجماععنلخروجها-أ

للعربيةموافقاًكانوإنالتواتر،وهو،القرآنبهثبتالذيالوجهوعن-ب

لاالطريقفتلك،ثقاتنقلتهكانتهـانالاَحاد،طريقمنجاءلأنه؟المصحفوخط

.القرآنبهايثبت

لامردود،أيضاًفهذا،بخبرهيوثقولا،بنقلهيعتدلامننقلهمنومنها-ج

)1(.0".المصحفوخطالعربيةوافقوإن،تقبلولابهالقراءةيجوز

تحريم،مَنعَبهالقراءةمنممنوعالعشر؟-القراءات-وراء"ما:الجزريابنوقال

")2(.كراهةمنعلا

بالشاذّ:القراءةحكمفيالقولخلاصة

-القراءاتمنبالشاذالقراءةحكم-المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالبسطبعد

الصلاةفيلا،القراءاتمنشاذهوبماالقرآنقراءةتجوزلاأنهعلىالعلماءإجماعلناتبيَّن

خارجها.فيولا

.(957)2/القرَّاءجمال(1)

.C??و)ص8(\)صالمقرئينمنجد2()

كلم
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الثالثالفصل

والطعونالشبهات

عليهاوالرَّدالقراءاتتواترحول

مبحثين:علىويشتمل

ورسمالقراءاتتواترحولوالطعونالشبهاتتفنيد:الأولالمبحث

المصحف.

حيثمنفيهاالمطعون)المتناقلة(المتلقاةالقراءات:الثانيالمبحث

العربية.
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توأترهالحوالشج!هاررونفتجد:!اآيترِأكتياءاتالقو

الثالثالفصل

عليهاوالرَّدالقراءاتتواترحولوالطعونالشُبُهات

315

بهاقُصِدوطُعونشُبَهٍمنالمتناقلةالقراءاتتواترحولأثيرماالفصلهذايفنّد

رسمأومصدرها،فيبالتشكيكسواءتواترها،وهوأَلاَفيها،ركنأهمفيالتشكيك

مُضل،ومنهجخطير،مسلكوهذا.ذاتهالقرآن!االتشكيكيعنيوذلكحروفها،

الفصلهذامباحثفكانت،الشبههذهمنبعضاًالفصلهذاأبرزوقدخاسر،ومتّبعه

الاتي:النحوعلى
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16rشبهاتمنحولةأثيروماالقرآنيةالقراءاتقيالتواتر

الأولالمبحث

المصحفورسمالقراءاتتواترحولوالطعونالشُّبهاتتفنيد

اقتحام.ثبوتها.فياللمزأوالعشر(أو)السبعالمتناقلةالقراءاتتواترفيالغمزإن

السبكيالإماموأوجز،النقاشتقبللاثابتةمسلمةالمسلمينعرففيهولماخطير

نأعلى")1(،بالضرورةالدينمنمعلومةمتواترةالعشر"القراءات:بقولهعنهاالتعبير

أركانوأساسالدينأصل..الكريمالقرآنفيغمزهو،قراءةتواترفيالغمزمجرد

غمزتهلهذا؟حدثهل:الآنالمطروحالسؤالولعلّ،المتينالإسلاميالبنيان

صحتها؟فيشككأوالمتناقلةالقراءات

فيطُعنقدنعمافتراضاً،الخياليطرحهأنقبلالواقعأظهرهقد:والجواب

وتواترها.القراَنيةالقراءات

القرآنية،القراءاتتواترونفىأنكرمنحوليدورالمبحثهذافيوالحديث

نهلهم،منونهلتبعهمومنالمستشرقينبعضمنأوالمسلمينطوائفبعضمنسواء

هما:؟اثنينمطلبينمنالمبحثهذايتكونلذا

المسلمين.طوائفبعضشبهات:الأولالمطلب

المسلمين.منوافقهمومنالمستشرقينبعضومطاعنشبهات:الثانيالمطلب

.(4-1/546)العشرالقراءاتفيوالنشر(،71)صهالمقرئينمنجدانظر:(1)
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تواترهاحولالشبها!وتفنيدبهايقرأالتيالمَراءأت

الأولىالمطلب

المسلمينطوائفبعضشبهات

317

مرِّعلىوقراءاتهربهاكتابمنالأمةتلقتهماصحةفياليومشكٍّمنليس

موضوعدراسةوليست،جيلٍعنجيلاًبالقبولتلقتهاالتيالعشربقراءاتهالعصور

بتواتروكفى،اليومالقراءاتتواترفيشكّاًالأمرفيلأنحقيقتهوتجليةالتواتر

جيل،كلِّفيالقراءاتالنظرإلىالمرادوإنمافيها؟طعنأوأنكرهامنعلىردّاً(1)القراءات

الاها،وإنكارهمالقراءاتبعضردِّمنالعارفينالعلماءبعضمنوقعلماوالاعتذار

وأهوىعنوليس،القراءاتمنتلقوهلمامناسبعلميٍّبأسلوبردُّوهاإنماوأنهم

منهم.جهلٍ

بعدإياهاإنكارهمأوللقراءاتالعلماءهؤلاءبردِّالاستدلالاليوميصلحولا

وتعشيرها.تسبيعهابعدتواترهاواعتمادبقبولهاالحجةقيام

(:المتواترةالقراءات)إنكارشبهةأولاً:

لتواترلهتسلملابحجةسبعيةقراءةينكرأنه)2(الطبريالإمامعلىيُؤخذ

وتفصيلاً،جملةمتواترةالع!ثرالقراءاتأنإلىوانتهينا،القراءاتتواترفيالقولفصلناأنسبق(1)

ونردّلنوضحها؟القراءاتفيالتواترتنفيالتيالشبهاتبعضنوردوهنا276(،)صوذلك

وأ،المسلمينطوائفعنسواءالقراءاتتواترتعترضشبهةكللنزيل،عليهاشتبهتمنعك

الحاقدين.المستشرقينبعض

حتى-،المتواترةالقراءةقبولفيتفسيرهفيعليهسارمنهجاًلهأنيلحظالطبريلتفسيرالمتتبع2()
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شبههكاتليتل،س!أش!!لىاضانمةأدتهـوأالكراءأتفيأ!توأتوأ

بالقبول!.لهاالأمةوتلقيجميعًاالسبعالقراءات

أخطأوقد،عشريةأوسبعيةقراءةينكرلمالطبريالإمامبأنهذاعلىيُرَدُّولكن

منالتأويليحتمللاماكلامهمنوجدقدإذْ،الإمامهذاحقفيذلكيدعيمن

القرَّاءمنالحجةلإجماعبغيرها..القراءةأستجيزلاالتي"القراءة:كقولهالطعنذلك

التعبيراتمنوغيرها.".قرأمنقراءةعنديخلافهايجوزلاالتي"القراءةوكذا:"،عليه

.الكلامهذاعليهايوردمتواترةقراءةفيأحياناًيذكرهاالتي

خطير-أمروهوذلكيدَّعيمنعلىبناء-أنكرهاأوقراءةردَّأنهافترضنافلو

دونقومعندالخبرتواترقدأنهبمعنى،القراءاتتلكتواترعندهيثبتلمأنهفيمكن

لمأنهعلىيدلمالناثبتقدأنهمعالقراءاتإنكارفيللطبريالتهمةنسبةفعلامقوم،

منعندناصحما"كلّ:قالحيث؟الصحيحةالقراءاتردّباختياراتهيقصديكن

نأولهمله،اللّهأَذِنَالتيالسبعةالأحرفمنلأمته!لمجواللّهرسولعلّمهأنهالقراءات

لخطموافقاًذلككانإذابهقرأمننخطّئَأناليوملنافليس،القرآنبهايقرؤوا

")1(.فيهالكلاموعنعنهووقفنابهنقرألمالمصحفلخطمخالفاًكانفإن،المصحف

الفتاحعبدالدكتورالطبريعنالتهمةهذهنفىوقد،متواترةقراءةبردّالمفسرينشيخيُتّهملا=

منالطبريالإماموتبرئةومشروعيتهمنشؤهالقراءاتفي)الاختيار:بعنوانبحثهفيشلبي

ظاهرةبحثوانظر:.شئتإنإليهفارجع،ورودهتقدموقد(.المتواترةالقراءاتإنكارتهمة

والدراساتالشريعةكليةحولية،الطحانأحمدإسماعيلللدكتورفيهاالطبريومنهجالقراءا!نقد

بيّنفقد.ام989أهـ-904سنة96(،92-)ص:السابعالعددقطر،جامعة-الإسلامية

.للقراءاتإنكارهفيالطبريحولتثارالتيالطعون

6(.0)صالقراءاتمعانيعنالإبانة(1)
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تواتو!احولىالشبهارزوتفخجدبههاألقوا"لتيأكاأتأغرأ

()1(:القراءةفيالسند)آحاديةشبهةثانياً:

931

السنداَحادية-الشبهةهذهبسبب،القراءاتتواتر)2(الشوكانيالإمامنفىا-

":الفحول"إرشادكتابهفيفقال!العشر،فيماكلبتواترالقولنفىبل-القراءةفي

القراءاتتواتر-أيضاً-وادعي...السبعالقراءاتمنواحدةكلتواترادعي"وقد

منقولةمنهاواحدةكلالقراءاتهذهفإنعلم،منأثارةذلكعلىوليسالعشر...

جماعةنقلوقد،لقراءاتهمالقرَّاءهؤلاءأسانيديعرفمنذلكيعرفكماأحادياًنقلاً

يقلولمآحاد،هوماوفيهامتواتر،هوماالقراءاتهذهفيأنعلىالإجماعالقرَّاءمن

أهلبعضقالهقولهو!صانماالحشر،عنفضلاًالسبعمنواحدةكلبتواترمنهمأحد

")3(.بفنهمأخبرالفنوأهل،الأصول

فيها،السندآحاديةلتوهمهالقراء،قراءاتفيالتواترنفي-أيضاً-الشوكانيوكرر

ذلكيعرف،باطلةالتواتردعوىأنعليكيخفىولا«القدير":"فتحتفسيرهفيفقال

بها")4(.رووهاالتيالأسانيديعرفمن

)1(

(2)

)3(

(4)

السند.آحاديةشبهةفيالقولتوضيحففيهاالدراسةهذهمن2(57)ص:انظر

،محدثمفسر،هـ(ا052هـ-أأvr)الصنعانيثمالخولانيالشوكانيمحمدبنعلىبنمحمدهو:

التفسير"،فيالقدير"فتحمنها:؟كثيرةمصنفاتولهالقضاء،ووليبصنعاءنشأ،أصولي،فقيه

المؤلفينومعجم،365(/2)الظنونكشفانظر:بصنعاء.توفيوغيرها،الأوطار"،و"نيل

2(.89)6/والأعلام(،11/53)

بنلمحمدالأزهار:حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل:كذلكوانظر63()صالفحولإرشاد

،بيروت-العلميةالكتبدارزايد،إبراهيممحمود:تحقيق923(/1)الشوكانيمحمدبنعلي

هـ.أ504سنة،الأولىالطبعة

.(1/184)القديرفتحتفسير
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الأسانيد"انحصارلأن،الحديثيوالتواترالقرائيالتواترمنهجبينالخلطهووهذا

إمامهمبقراءةبلدكلأهليتلقّاهكانفقد،غيرهمعنالقراءاتمجيءيمنعلاطائفةفي

قصدواالذينالأئمَّةولكنلهم،حاصلفالتَّواتردائما،وكذلك،مثلهمعنالغفيرالجَمّ

كالأَخباروهذا،جهتهممنالسّندجاءمنهاشيوخهمعنوحفظوا،الحروفضبط

التَّواتربهميحصلعمَّنمنقولةالوداعحَجّةتزلولماَحَاد،هيالوداعحَجَّةفيالواردة

")1(.كذلكفهذهعصر،كلفيمثلهمعن

معروفينرجالفيالقراءاتأسانيدانحصارمنالشوكانيعلىدخلتفالشبهة

ولا،غيرهلايريدهوهوالحديثيالتواترأرادإنصحيحوهذاالاَحاد،كأخباروظنها

الشوكانيبهصرّحالذيالتعميمولكن)2(،الذهبيقالكماالحسكابرمنإلاذلكينكر

تواتراًمتواتربطريقوصلتبل،باطلوذلكمنتفٍإليناوصولهافياليقينأنعلىيدلّ

وخاصاً)3(.عاماً

أسانيدأنإلمطادلّهرحمه)4(الطوفيذهبالقراءةسندأحاديةفياللبسوبسبب2-

السبعةالأئمةأسانيدبأن،إليهملاعنهمتواترتأنها:"والتحقيق:فقالآحاد،القرَّاء

2(.12)صالمقرئينومنجد2(،21/)2الفقهأصولفيالمحيطالبحر(1)

.(51/171)النبلاءأعلامسيرانظر:2()

8(.70)صالكريمالقرآنألفاظأصحابه!ي!النبيتعليمانظر:)3(

الفقيهالديننجم،الربيعأبوالصرصريالطوفيالكريمعبدبنالقويعبدبنسليمانهو:)4(

السائلبغية":كتبهمن،بالعراقصرصرأعمالمن""طوفبقريةولد،الحنبليالبغداديالأصولي

الخليلبلدفيتوفيوغيرها،"،الفقهأصولفيو"البلبل"،الدينأصولفيالمسائلأمهاتفي

)3/128(،والأعلام93(،)3/الذهبشذرات:فيترجمتهانظرهـ.716سنةبفلسطنِ

2(.66)4/المؤلفنِومعجم
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عنالواحدنقلوهي،القراءاتكتبفيموجودة!لمجيمّالنبيإلمطالسبعالقراءاتبهذه

.(1التواتر")شروطتستكمللمالواحد،

وُيردّ،الحديتطوالتواترالقرائطالتواتربينالتفريقعدمإلمطيهودالكلاموهذا

وإنما،غيرهمعنالقرآنمجيءيمنعلاطائفةفيالمذكورةالأسانيدانحصار"بأن:عليه

لضبطلتصديهم؟إليهموالأسانيدأسانيدهمفيذكرومنالأئمةإلىالقراءةنُسبت

القرآنلأنالتواتر،عدديبلغهاماطبقةفيمنهمكلومعفيهاشيوخهموحفظالحروف

تلقيمعدائماًوكذلك،مثلهمعنالغفيرالجمإمامهمبقراءةبلدةكلأهلمنتلقاهفد

")2(.بالقبولمنهمكللقراءةالأمة

:فقالكاملاً،كلامهإيرادبعدعليهوردَّ،الطوفيكلامعنالزركشيأجابكما

وأما،السبعةالأئمةعنمتواترةأنهاالتحقيق-:الطوفييقصد-المتأخرينبعض"فال

كتبهم،فيموجودالقراءاتلهذهالسبعةالأئمةإسنادفإننظر،ففيه!يهالنبيعنتواترها

التواتر.شروطتستكملفلمالواحد،عنالواحدنقلوهي

واختاروها،بالقبولتلقتهاالأمةبأن:التسليمتقديرعلىهذاعنيجابوقد

")3(.بهوالقراءة،إطلافهمنممنوععداهاماوأن،فرآنبأنهاوفطعوا،الجماعةلمصحف

فيالوهمذلكوخطأالشبهةتلكنفيأكَّدفقد،ردودمنسبقماإلىأضف

الأمرعليهاشتبهمنعلىردّحيث،الجزائربططاهرالشيخ-أيضاً-القراءةسندآحادية

غيرُالمحضةالآحادبطريقإلَّاتُنقَللمكلهاالقراءاتإن:قالمنفولأن"اعلمقائلاً:

2(.25)صالمنيرالكوكبشرح(1)

9(.)صالبشرفضلاءإتحافانظر:2()

الكوكبفيالطوفيعكالفتوحيالشيخردوانظر:2(،01)2/الفقهأصولفيالمحيطالبحر)3(

2(.25المنير)ص
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التيالمواضعوهي-المواضعمنكثيرفيالقراَنيكونأنإلم!يؤدىلأنهسديد"

نأينبغيالذيالوجهعلىفيهاقراءتهمعرفةإلم!يُهتدَىلا-القراءقراءةفيهااختلفت

")1(.القراَنبأمرعنايتهافَرْطِمنالأمةعنثبتماينافيأمروهوبه،يقرأ

علقتوالتي،القراءةسندآحاديةفيأمرهاالتبسالتيالشبهةهذهمنوخروجاً

الفتاحعبدالشيخقررفقدلإزالتها،اطمئنانوزيادةالعلمأهلمنالكثيرأذهانفي

قراءاتهم،فيالسندآحاديةيزعممنحولالعشرةالقرَّاءلجميععاماًتقريراًالقاضي

.الطبقاتجميعفيمتواترةوهي...متواترةنافع"وقراءة:نافعقراءةعنحديثهعندفقال

معين،شخصإلىالقراءةنسبةمعنىليسلأنه؟للصحابةبالنسبةأحاديةإنها:يقالولا

بل،غيرهعنترولمالقراءةهذهأنولا،القراءةهذهغيريعرفلاالشخصهذاأن

وإقراءًقراءةوأكثرهملها،الناسأضبطكانأنهماشخصإلىالقراءةإسنادمنالمراد

")2(.غيرهعنرويتوأنهاغيرها،يعرفأنهيمنعلاوهذابها،

الأداء(:هيئاتعنالتواتر)نفيشبهةثالثاً:

،المتواترةالقراءاتفيالأداءهيئاتعنالتواترنفيادلّهرحمهالحاجبابنصرّح

الأداءقبيلمنليسفيمامتواترةالسبع"القراءات:الأصولمختصرشرحفيفقال

القرآنبعضلكانمتواترةتكنلملولنا،ونحوهاالهمزةوتخفيفوالإمالةكالمد

باطلتحكمأحدهماوتخصيصونحوهما،مهوو!وماللث!،!)ملكمتواترغير

.(431)صبالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان(1)

القاضيالفتاحعبدللشيخ:القراءةفيكلّومنهجقراءاتهموتواترورواتهمالعشرةالقرَّاءتاريخ)2(

سنة،الثانيةالطبعة،القاهرةمكتبةأحمد،جودةصفوتالأستاذ:وتعليقتقديم(،7°)

.م02أهـ-42320
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الوجهوجعلهالمقدمةفيرجّحهحيث)2(،خلدونابنذلكفيوتبعهلاستوائهما")1(،

بعضخالفوقدكتبها،فيمعروفةالسبعالقراءات"وهذه:اللّهرحمهفقال،المتقبل

ذلكوليس،منضبطغيروهوللأداء،كيفيّاتعندهملأنهاطرقها؟تواترفيالناس

بتواتر:آخرونوقالبتواترها،وقالوا،الأكثرونوأباهالقرآنتواترفيبقادحعندهم

")3(.الصحيحوهو،بالسمعكيفيّتهعلىالوقوفلعدموالتسهيلكالمدمنهاالأداءغير

(1)

(2)

)3(

هـ(:646)تالحاجببابنالمعروفعمروبنعثمانالدينجمالللإمام:الأصولنحتصرشرح

،أم839أهـ-304سنة،الثانيةالطبعة،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار946(،)1/

الأصولعلميفيوالأملالوصول"منتهىكتابهفيعبارتهوأماالمختصر،فيعبارتهوهذه

بعضلكانمتواترةتكنلملولنا،،متواترةالسبعالقراءات:"مسألة:فهي(46)ص"والجدل

لاستوائهما"باطلبحكمأحدهماوتخصيصونحوهما،و)مالك(!)ملك(متواترغيرالقرآن

التواترإثباتفيهبحكم،دقيقغيرهناوالكلامالأداء.هيئاتعنالتواترنفياستثناءبدون:أي

العبارةنفس?i)iiالمختصر،شرحعبارةفيوهذا.الأداءهيئاتعنبالكليهَونفيه،القراءاتفي

الأداء،هيئاتمنفيهابماالقراءاتبتواترأيالأداء،هيئاتذكربدونالمنتهىكتابفيتماماً

هيئاتتواترعنالمنفيالقولتصحيحهبدليلخلدونابنقالهماالإثباتلعبارةيشهدولكن

.غيرهوعنعنهللردالجزريابنتوضيحويكفيناالأداء.

الحضرميالدينوليزيدأبو(ten.)732-8خلدونبنمحمدبنمحمدبنالرحمنعبدهو:

مصرإلىتوجّه،بتونسومنشؤهمولده،البحاثةالاجتماعيالعالم،المؤرخالفيلسوفالأشبيلي،

"العبر:بكتابهاشتهر،كثيرةمصنفاته،اللهجةصادقفصيحاًكان،وعزلالمالكيةقضاءفيهاوولي

59(/1)المطبوعاتمعجمانظر:والبربر".والعجمالعربتاريخفيوالخبرالمبتدأوديوان

.r(03)3/لأعلاموا

ضبط552(،)صهـ(:808)تخلدونبنمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد:خلدونابنمقدمة

الفكر-دارزكار،سهيلالدكتور:مراجعة،شحادةخليل:والفهارسالحواشيووضمعالمتن

.امRRI-1740سنة،الثالثةالطبعة،بيروت
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مثل:،بالقبولالمتلقىالمستفاضالصحيحومنهاالمتواتر،منهاالأداءأوجهإن

لأنهحكماً؟بالمتواترملحقأنهغيرالأداء،أهلبينالمشتركالقدرعلىالزائدالمدمقادير

عنلنفاهقيل،كماالأداءعنالتواتر-الحاجماابن-نفىولوبه،المقطوعالقرآنمن

أوجهوتكونمتواتراً،كلهالقرآنيكونأنيعقللاإنهالقوليردلاوحيسئذٍ،اللفظأصل

)التجويد(الترتيلأي؟بالحرفالنطقهيالأداءأوجهلأن؟متواترةغيركلهاقراءته

هيئةمنجزءوهذهبهاإلاَّالحرفنطقيستقيمفلا،الحروفمخارجعلىتشتملالتي

1(.)القرآنيةالألفاظأداء

بهانفردممافَرْدٍفَرْدٍكلِّفيالتواتُرندَّعيما"ونحن)2(:الجزريابنقاللِذلك

التواتر،مايعرفلاجاهلإلاذلكيدَّعِيلا،الطرقببعضاختصَّأو،الرواةبعض

قسمين:عكالعشرةالقرَّاءعنبهالمقروءوإنما

متواتر.-

بهما")3(.حاصلوالقطع،بالقبولمتلقّى،مُستفاضوصحيح-

لمالأداء،قبيلمنالقراءاتمنشيئاًأنثبت"إذا-:أيضاً-الجزريابنوقال

تواتروإنفإنه،تسهيلهوأنواع،وهشامحمزةوقفكتقسيم!لمج!،النبيعنمتواتراًيكن

بخمسينموضععلىوقفأنهيتواترفلم"لمجوّ،اللّهرسول!عنالوقففيالهمزتخفيف

شكلاوالباقي،فوجهمنها،شيءصحَّإنهـانما،ذلكبنحوولا،بعشرينولاوجهاً،

الأداء")4(.قبيلمنأنه

.(017)صالكريمالقرآنألفاظ!يمالنبيتلقي:ذلكتوضيحفيانظر(1)

1)صالمقرئينمنجدفي،الحاجبابنعلىردهمعالأداءهيئاتعنالجزريابنكلامانظر2() 8 l).

.(19)صالمقرئينمنجد)3(

.(691)صالسابقالمرجع(4)
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متواتر،والمدّ،متواترةالسبعأن"اعلم:قولهالسبكيابنعنالجزريابنونقل

")1(.فيهشكَّلابيِّنٌهذاكل،متواترةوالإمالة

قراءةإنكار-القراءةآحاديةالموهمالاَحاديالسندغير-سبقماإلىأضف

آخر.مصرفيمشتهرةغيرمصرفيمتواترة

لأنيُكَفَّر؟لامصرهفيمشتهرةغيرمتواترةقراءةمنكرفإنذلكعلىوبناء

كثير"أطلق:الزركشيقالوقد،فيعرفللعذرمحلاًلجهلهجعلتهالتواترخصوصية

منبلإطلاقهعلىوليس:النوويقال،عليهالمجمعجاحدبتكفيرالقولطأئمتنامن

معرفتهافييشتركالتيالظاهرةالإسلامأمورمنوهونصفيهعليهمجمعاًجحد

يعرفهلاعليهمجمعاًجحدومنكافر،فهوونحوهوالزكاةكالصلاةوالعوامالخواص

الحوادثمنوغيرهالصلببنتمعالسدسالابنبنتكاستحقاقالخواصإلا

بكافر..0")2(.فليسعليهاالمجمع

القراءاتتواترأنكرمنعلىردهفيمخرجاًالجزائريطاهرالشيخبيّنوقد

عاطالحكم"وأما:فقال-التكفيرإلىيؤديأنهبحجةالقراءاتإنكارأمرلخطورة-

وقعوقدمنهاشيءفيطعنمنتكفيرإلىيؤديلأنهمنكر؟أمربأنهبتواترهاالقول

لاالقراءاتمنشيءإنكارلأنخطأ؟فهوالأعلامالعلماءلبعضذلكمنشيء

والقراءاتبالضرورةالدينمنعلممابإنكاريكونإنماالتكفيرلأنالتكفير،يقتضى

ونحالفةالحدوتجاوزهبخطئهحكمذلكبسببأحدمنالتكفيروقعفإن،كذلكليست

.(1-69179ص)المقرئينمنجد(1)

أحمدفائقتيسيرد.:تحقيق86()3/الزركشياللّهعبدبنبهادربنمحمدالقواعد:فيالمنثور)2(

هـ.أ504،الثانيةالطبعة،الكويت-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةمحمود،
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لثعحهأتمنحوأصهأَث!ىودماآنبةالمماتا!الق!!قيأصوالتو326

فقالىالسور؟أوائلفيالمكتوبةالبسملةأمرفياختلفوافقد،ذلكمثلفيالسلفلمنهج

يكفرولم،القرآنمنليستهناكهي:بعضهموقال،القرآنمنهناكهي:بعضهم

عنهالاعتذاربمالآخرالفريقمنهمكلخطأوإنماالاخر،المختلفينالفريقينأحد

منيكفرأنذلكعلىوقفلمنيسوغفكيفذلكفيلهعرضتالتيالشبهةبقوة

أمرمنخطباًأيسرالقراءاتوأمرله،عرضتقويةلشبهةالقراءاتمنشيئاًأنكر

")1(.البسملة

خروجاًوذلكالنببهةهذهحولالكوثريوضوحاًالشيخالبيانذلكزادكما

أبعاضهيالتواتربطريقالمروية"والقراءات:فةال،متواترةقراءةإنكارخطورةمن

تلكمنشيءإنكارفيكونتواتراً،العشرةبلالسبعةالأئمةبواسطةالمرويةالقراَن

:المتواترةالقراءاتمنأنلاإ،الخطورةغايةفيالقراءات

.بالضرورةتواترهالجماهيريعلممايمغ

عامتهم.دونفقطالقراءةلعلومالمتفرغونالقرَّاءحذاقتواترهيعلمماومنها*

القسممنشيءإنكاروأمَّا،باتفاقكفراًيكونالأولالقسممنشيءفإنكار

")2(.عليهالحجةإقامةبعدالإنكارعلىالمنكرإصرارعندكفراًيعدُّفإنماالثاني

سبق:ماعلىوبناء

قراءةالعلمأهلبعضإنكارتوضيحمنقررناهمامعيتفقالجزائريكلامفإن

مامعمناسبوهذافيها،أمرهعليهالتبسَلشبهةأو،عليهسارلمنهجسواء،متواترة

بالتفريقالكوثريأوضحهمامع،الأعلامالعلماءمنكلقولحولردودمنقلناه

.(41-412أ)صبالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان(1)

.(1-61117)صالكوثريمقالات2()
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27rتواترهاحولالشبهاتولّفنيدبهائقرأّالتيالقرأءات

بهذاقلعلّالإنكار،خطورةمنوخروجاًالاعتذارهيالنيَّةدامتوما،القراءاتبين

السندبآحاديةالقولشبهةأزلناقدونكون،القراءاتبتواترالقولإلىنطمئنالتحقيق

قراءاتهم.في

-في-3--3.ئر
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شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالمّوإتر

الثانيالمطلب

المسلمينمنوافقهمومنالمستشرقينبعضومطاعنشبهات

تواترها،فيالقدحبغيةالقرآنيةالقراءاتفيبالطعنالمستشرقينبعض!تجنى

قدالكريمفالقرآنذلك،لهموهيهات،شريعتهممصدرفيالإسلامأبناءولتشكيك

المتناقلةقراءاتهمنقراءةتواترفيشكّوأيالعصور،مرّعلىجيلبعدجيلاًالأمةتلقته

منكتابهبحفظاددّهتكفّلفقدتواترها،فيتثبيتزيادةبالأصلهوإنماالعشر()القراءات

سمومها:بثّواالتيوالطعونالشُّبَههذهومن.وتبديلتحريفكل

لاختلافها:أساسوأنهالقراءاتمصدرفيالطعنالمستشرقينبعضرتجنىأولاً:

آرائه؟جميعفيالحقعنيعدلالذي-تسيهرجولد:المجريالمستشرقزعم

هوالقراءاتاختلاففيالسببأن-المتواترةبقراءاتهالكريمالقراَنفيللتشكيك

دونلها،تيسّروبمالهجتها،حسبتقرأكانتقبيلةكلوأن،العربيةاللهجاتاختلاف

عنجم!ياّلهاددّهرسول!منأيمصدرها؟منالقراءاتهذهيتلقّوالموأنهم،ضابطأوقيد

وجلَّ)1(.عزَّالعالمينربعنالسلامعليهجبريل

23(،)صالقاضيالغنيعبدالفتاحعبدللشيخوالملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءاتانظر:(1)

وماوالقراءاتالسبعةوالأحرفم،5002هـ-ا426،الأولىالطبعة،القاهرة-السلامدار

.(122)صشبهاتمنحولهاأثير
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932تواترهاحولالشبهاتتفنيدوبهاأيقرالتيالقراءات

فيتسيهرجولدالمستشرقزعمهماعلالقاضيالفتاحعبدالشيخردّوقد

وغيرتلقِّيها،مصدراختلافعلىبناءًالقراءاتاختلافعلىتنصُّ:التيشبهته

عليهاشتبهحتىالقراَنية،النصوصفهمفيالأمرعليهاشتبهالذيالخطأمنذلك

بيّناً،تفنيداًشبهتهالقاضيالشيخففنّدبالشاذ،والمشهوربالفاذ،القراءاتمنالمتواتر

"فاختلاف:ردهتفاصيلفيتعالىادلّهرحمهفقال،عبارةتلوعبارةتفاصيلهاعلىوردَّ

توقيفعنلاالقرَّاء،منواختيارورأي،وهوىتشهٍعنكانإنما-زعمهفي-القراءات

ورواية.وسند

مدخلللوحيوليس"لمجم،ادلّهرسولإلىسند-رأيهفي-القراءاتلهذهفليس

فيها.

جولدعليهااجترأمنكرةوفرية،باطلوزعم،خاسئونظرخاطئرأيوهذا

عقيدةيزلزلبماوجلّعزّادلّهكتابوهو،المسلمونيقدسهماأقدسبهاليقذفتسيهر

ضبطمحليكنولم،ودقةتحقيقموضعيكنلمتعالىادلّهكتابأنوبوهمهم،فيهالناس

أدائه.وطرق،ورواياته،وقراءاته،ألفاظهفي..وأمانةوتحرٍّ

وتعارضهإليها،الشكيرتقيلاالتيالتاريخيةالحقائقتصادمهالرأيهذاإن

الوحيمصدرهاالقراءاتأنعلالدالةوتفصيلها،جملتهافيالمتواترةالنقليةالأدلة

سنةأنهاوعلى!،ادلّهرسولعنالصحيحالنقلومنبعهاوجلّ،عزّادلّهعنالإلهي

0")1(..تعالىادلّهعنالوحيأمينجبريلعن،الأولعنالاَخرينقلهامتبعة

:أقولالشبهةهذهعكالردفيتوضيحولزيادة

الصحيحالنقلومنبعها،الوحيهوالوحيدمصدرهاالقراءاتأنفيشكلا

23(.)صوالملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات(1)
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شيهاتمنحولهأفيو!االقرآنيةالقرأءاتفياتوالتو033

عكالأدلةومن،والجلالالعزةربعنالسلامعليهجبريلعن!ي!اللّهرسول!عن

نَالِقَابلَايَرجُونَألَّذِلىقَالَبَيِّئمزءَايَاننُالجهِزتُتكَ!ووَإِذَا:تعالىقولهذلك

إلَّاأَتَّبِعُإننَفسِىتِتقَايَمِنأبَدِّلَصلِىَأَنيَكوُتُمَاقُلأَؤبَدِّتهغَترِهَذًابِقُزءَانٍاَلْتِ

.(51:أيونس!عَظِيريَؤوٍعَذَابَرَبِّىعَصَحتتُإنأَضَافُإِفِّىَإلَثيُو!+مَا

حرفاًيبدل!أنوسعهفييكنلم!ي!النبيأنعلىواضحةدلالةالكريمةفالاَية

لاذلككاندرإذاآخر،بقرآنيأتيأنعنفضلاًكلمةمكانكلم!ولاحرف،مكان

.الناسسائرمنذلكيصحفكيف!يط،للنبيبالنسبةيصح

مُبشَّرًاإِلَّاأَزسَلتَكَوَتَآنَزَلوَباِلحَقِّأَنزَتتَهُ)وَبِالحَقِّ:تعالىقولهكدْلك،الأدلةومن

.،501،601:الإسراءأ!هونَترِيلًاوَنَزَّتئهُمُكثٍعَكَألثاسِعَلَىلِنَقرَأَورفَرَقتَهُوَقُزءَانًا-*وَنَذِيَرَا

!هواَئقُوَئشَدِلِدُعَاَّلَهُو*يوُحَىوَخىٌإِلاهُوَإِن*آقوً!عَنِينَطِئُوَمَاميو:تعالىوقوله

.[3o-:النجمأ

عندمنالقرآنأنعلواضحةدلالةتدلوهي،دبةالمعنىهذافيوالآيات

تعالى.ادلّهعندمنفهي؟وأجزاؤهالقرآنأبعاضوالقراءاتوجل،عزادلّه

منها:؟فكثيرةالسنةمنالأدلةوأما

انْتَهَىحتَّى،يَزِيدُنِيوَأَسنَزِيدُهُأَزَلْفلم،فَراجَعْتُهُ،حَرفٍعلىجِبْرِيلُ"أقرَأَنِيا-

.(1")أَحرُفسَبْعةِإلمط

هَذَا"أنَّعلىينصالذي،حكبمبنوهشامالخطاببنعمروحديث2-

")2(.مِنهُتَيسَّرَمافَاقرؤُواأَحرُفٍسبْعةِعلىأنزِلَالقُرْاَنَ

.(01-016)صهتخريجهسبق(1)

.(701)صتخريجهسبق)2(
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331توإترهاحمولأ!شبهاتاوتفنيدبهاأَيُقرالتيالقراءات

اددّهعندمنمُنزَّلةالقراءاتأنعلواضحةدلالةتدلالتيالأحاديثمنوغيرها

على-أيضاً-الأحاديثتدلكما!وَوّ،النبيقلبعلالسَّلامعليهجبريلبهانزلتعالى

!ي!ه)1(.منهوالسماعبالتلقيمأخوذةالقراءاتهذهأن

فقط،العربيةاللهجاتاختلافإلىيرجعلاالقراءاتاختلافأنكذلك

أصولفيمتحققذلكوأكثر،الاختلافأنواعمننوعاًيمثلاللهجاتفاختلاف

وأالحروفبعضوصلة،والتسهيلوالتحقيقوالإدغام،الإظهارمن:القراءات

والتفخيم.كالترقيقذلكأشبهوماوالإمالةوالفتحإسكانها،

لكsورودمنلابدبل،قراءةصحلهجةأولغةصحماكلفليسذلكومع

إمالةمذهب!يكونالقرَّاءبعضأننجدولذلك"!،اللّهرسول!عنالصحيحبالسند

الإماممثللا..أوالياءأصلهاأكانسواءبالياء،المصحففيرسمتالتيالكلمات

قولهمثلروايةورودهالعدميميلها،فلاالألفاظبعضذلكمنيستثنيلكنه،حمزة

مهو!ووَاَلضُشَفيميل(،-2أ:الضحىأ!هوسَجَىاإِذَلّتلِوَا3َميووَاَلضُّئَ:الضحىسورةفيتعالى

واحد.منهماكلرسمأنمع!ميوسَجَىيميلولا

كلمةإلاكلهالقراَنفييميللاعاصمالإمامرواةأحدحفصوالرواي

مهولَغَفُوررَّحِيمرَلِّ!ئحبرنهَاوَمُرلسَفَآإِنَّاَر!جُواْفِبهَاتِجصِأدلَّهِوَقَالَ!و:تعالىقولههيواحدة

.،14:أهود

لشيء،لاالاستثناء،ويلحقهاإلاقاعدةمنفماجداً،كثيرةذلكعكوالأمثلة

:نقولأنشكهذابعدفهل،المستثنىفيالنقلصحةلعدمإلا

بعدها(.وما501)صأحرفسبعةعلىالقرآننزولأحاديثبقيةراجع(1)
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شعبئهاتمنحولهاِّثيروساالقرآنيةالقراءاتفيالمّواتر

مصدراختلافعلىبناءاللهجاتلاختلافسببالقراءاتاختلافإن

.cتلقِّيها..)1

السبع:القراءاتعنالتواترينفي)2(حسينطهالدكتورثانياً:

تشربهاحيث،الإسلامأبناءبعضأذهانإلىالمستشرقينسمومتسربتلقد

طهالدكتورهؤلاء:ومنبصحتها؟موقنينلهامنتصرينوباتواسمّهاولحقهمبعضهم

منليستبل،متواترةغيرالسبعالقراءاتأنظنَّحينماالخطأفيوقعالذيحسين

هوالذي"،الجاهليالأدب"في:كتابهفيبذلكصرّحوقدكثير،ولاقليلفيالوحي

السبعالقراءاتهذهليستأن:"والحققائلاً:،الجامعةطلابعكيلقيماخلاصة

وإنما،دينهفيمغتمزاًولافاسقاً،ولاكافراًمنكرهاوليسكثير،ولاقليلفيالوحيمن

بعضها،ينكرواوأنفيها،يجادلواأنللناسواختلافها،اللهجاتمصدرهاقراءاتهي

نعرفولمبعضاً،بعضهمفيهاوخطأوتماروا،بالفعلفيهاجادلواوقدبعضها،ويقبلوا

هذا")3(.منلندءأحداًكفّرالمسلمينمنأحداًأن

فيواللمز،المتناقلةالقراءاتتواترفيالغمزهوبلخطير،كلاموهذاقلت:

مصدرهاالعشر،أوالسبعسواءالقراءاتهذهأنالشكيقطعبماثبتقدلأنهثبوتها؟

.بتصرف(621-1)23شبهاتمنحولهاأثيروماوالقراءاتالسبعةالأحرف:انظر)1(

المنيامحافظةمنبمغاغة"الكيلو"قريةفيأم988سنةولد،سلامةبنعليبنحسينطههو:)2(

نالمنأولوهو،القديمةالمصريةبالجامعةثمالأزهرفيحياتهوبدأ(،المصري)بالصعيد

جدد،العربيالأدبفيالمحاضرينكبارمنوكان،الأدبفيدكتورفهومنها،الدكتوراهشهادة

.م7391سنةتوفي"،الجاهليالشعرو"في"،الجاهليالأدب"فيمنها:؟كثيرةتواليفله،مناهج

.(132/)3علاملأا:نظرا

تاريخ.دون(،1)7ط،القاهرة-المعارفدار9(،ه)صحسينطهالدكتور:الجاهليالأدبفي(3)
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333تواترهاحولالشبهاتلّمنيدوبهايُقرأالتيالقراءإف

أنهاوعلى!ي!ه،اللّهرسولعنالصحيحالنقلومنبعهاوجلّ،عزّاللّهعنالإلهيالوحي

تعالى.الدّهعنالوحيأمينجبريلعن،الأولعنالآخرينقلهامتبعةسنة

الغمزهوبل؟دينهفيالاَحاد-مغتمزاًرواياتخلافيما-منكرهايكنلمفكيف

العربلهجاتهوالقراءاتمصدرإن-حسينطهالدكتورقالهأنماوواضح،بعينه

تيودورالمستشرقوكذاتسيهرجولدالمستشرق)1(منهجفيهنهج-لغاتهمواختلاف

)2(.ولدكهن

شبهةفيوالسنةالكتابمنالواضحةبالأدلة-قبلمن-ذلكعلىالردتموقد

السابقة.تسيهرجولد

المصحف:رسمفيبالطعنالمستشرقينبعضتجنيثالثاً:

اختلافأن:فزعم،المصحفرسمفيالطعن-أيضاً-تسيهرجولدتجنى

بعضرسمجانبإلى،والشكلالنقطمنالمصاحفخلوّإلىيرجع-أيضاً-القراءات

منكبيرقسمنشأة"وترجع:القراءاتعنقولهعندوذلك،مختلفةبطرقالكلمات

المرسومهيكلهيقدمالذيالعربيالخطخصوصيةإلى-القراءاتفي-الاختلافاتهذه

مطبوعاتضمن(،122)صالسعيدلبيبللدكتورالقرآنيةالقراءاتفيدراسة:بحثانظر:(1)

مارساهـ-193محرم،الرابعالمجلد،السادسالمؤتمرالأزهر،-الإسلاميةالبحوثمجمع

.بالقاهرةوالنشرللطباعةالمصريةالشركةبمطابعطبع،م1791

فيودرس،هامبورغفيولد،الألمانالمستشرقينأكابرمنم(391.-م)1836نولدكهتيودور2()

أشهركلها،الشرقيةاللغاتيحسنكانم،1856الدكتوراةنال،وبرلينوليدنوفيناليبزيج

:بعنوانونشرهافيها،توسّعالتيللدكتوراهرسالتهوهو"القرآنسوروتركيب"أصل:مؤلفاته

69()2/والأعلام937(/1)المستشرقونانظر:محمد"0النبي"حياة:وله"،القرآن"تاريخ

79(.)3/المؤلفينومعجم
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وعدد،تحتهأوالهيكلهذافوقالموضوعةالنقاطلاختلافتبعاً،مختلفةصوتيةمقادير

الذيالحركاتاختلافيدعوالصوتيةالمقاديرتساويحالةفيكذلكبل،النقاطتلك

وبهذا،للكلمةالإعرابمواقعاختلافإلىيحددهماالأصيلةالعربيةالكتابةفييوجدلا

دلالتها.اختلافإلى

المحصولفيالحركاتواختلاف،بالنقطالرسمهيكلتحليةفاختلافوإذن

اختلافحركةلنشأةالأولالسببهماكاناالصامتةالحروفمنالقالبالموحد

.c")1تحريكهأونقطهفيالدقةتتحرلمأوأصلاً،منقوطاًيكنلمنصفيالقراءات

:أقولالشبهةهذهعلىالردوفي

والتلقيالسماعمنأساسٍعلىنقلهافيتعتمدالقراءاتأنيقيناًالمعلوممنأولاً:

تباركالعالمينربعنالسلامعليهجبريلعن!يوّاللّهرسولعنوالنقلوالرواية

وتعالى.

كُتبالرسملأن؟والكتابةوالرسمالخطعلنقلهافيالقراءاتتعتمدلاثانياً:

العكس.وليسللروايةتبعاً

المصاحف،خطعلالقرآننقلفيعنهمادلّهرصدالصحابةيعتمدلمعليهوبناء

القرآنألفاظأخذفيوالصدورالقلوبحفظوعلىالشفهيالتلقيعلىاعتمدواوإنما

المصاحففكتبت()2(،صدورهمفي)أناجيلهمبأنمدحواولذلك"!ي!،الرسولمن

بالأسانيدهذايومناإلىوتابعوهم،التابعونعنهمونقلها،أنفسهمالصحابةحفظعلى

المسلمين،عندبدهيةحقيقةوهذه،الرسملاالنقلإذنالقراءاتفمصدر،الصحيحة

23(.و)ص8-9()صالإسلاميالتفسيرمذاهب(1)

.(004/)13الفتاوىمجموعانظر:2()
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335هاتوأقى"حولالشب!هاتوت!خميدبهاأئثت!النياءالتأصقرا

اتباعولبس،أقوىكانالخطظاهرمنهاوافقفمانقل،"القراءة:شامةأبوفبهاقال

")1(.ونعمتفبهاوافقفإن،نقليعضدهلمماواجباًبمجردهالخط

عللاالقلوبحفظعلىالقرآننقلفي"والاعتماد:تيميةابنوقال

")2(.المصاحف

لرسمموافقةقراءةكلتكونأنينبغيلكانللرسمتابعةالقراءةكانتلوثالثاً:

أحد.بهيقللموهذا،صحبحةغيرأمصحبحةأكانتسواء،مقبولةالمصحف

خاصة-أحرفسبعةعكالقرآننزولفيالواردةالأحاديثدلترابعاً:

الاختلافحقبقة-علالقراءةفيحكبمبنوهشامالخطاببنعمراختلافحديث

!ي!ه،الدّهرسول!عنوالنقلوالروايةوالتلقيالسماعمرجعهاوأن،القراءاتوجوهبين

)3(.القراءةفيوالرأيللتشهِّيهنالكمدخلولا

كتابالقرونخلالينقللمبأنهالقولإلىبنايؤديالموضوعيالاستقراءخامساً:

الضابطين،العدولعن،الصحبحوالإسنادالقطعيبالتواتر،سماويغيرأوسماوي

2(

3(

.(2/406)نيالمعابرازإ

.(504/)13الفتاوىمجموعانظر:

ورسم72(،)صوالملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات:المذكورةالشبهةنقاشلزيادةانظر

لدراسةوالمدخل(،أأ)صالكريمالقرآنقراءاتفيالمستشرقينوأوهامالعثمانيالمصحف

القرآنيةالقراءاتشأنفيالمستشرقينبعضدعاوىعلىورد902ٌّ(،)صالكريمالقراَن

ومطاعن)135(،شبهاتمنحولهاأثيروماوالقراءاتالسبعةوالأحرف(،14ه)ص

الشريعةمجلة7(،أ)صهرماسإسماعيلبنالرزاقعبدللدكتورالقرآنربانيةفيالمستشرقين

العدد-عشرةالرابعةالسنة،الكويتجامعة-العلميالنشرمجلس،الإسلاميةوالدراسمات

.م9991أغسطسهـ-ا042الاَخرربيع،والثلاثونالثامن
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منهيهملوالمحرفاًحرفاً!ي!النبيعنتلقوهوقدللقراَن،وقعمثلماطبقةبعدطبقة

حذفاً)1(.ولاإثباتاًولاسكوناًولاحركة

الوحيدالربانيالكتاباليومهوالقراَنأ"أنالوبلوا(:أكدَّذلكعكوبناءً

المصحف"إن:قالإذ؟قبلهذلكأعلنقدموير)2(وكانيذكر،تغييرأيفيهليسالذي

ولقد.تحريفأيبدونإليناوصلحتىليديدمنانتقالهتواترقدعثمانجمعهالذي

يطرألمإنهالقولنستطيعبليذكر.تغييرأيعليهيطرألمبحيثشديدةبعنايةحفظ

الإسلاميةالبلادفيوالمتداولةلها،حصرلاالتيالنسخفيالإطلاقعلىتغييرأيعليه

الاستعمالوهذا،المتنازعةالإسلاميةالفرقلجميعواحدقراَنإلايوجدفلم،الواسعة

صحةعلىودليل،حجةأكبريعداليومحتىالجميعمنالمقبولالنصلنفسالإجماعي

ماتالذيعثمانالمنكوبالخليفةإلىيرجعوالذيمعنا،الموجودالمنزلالنص

مقتولاً"()3(.

ويستدلوا،صحتهعكبهاليؤكدواهؤلاءشهاداتإلىيحتاجلاالكريمفالقرآن

،أمرهفيحيارىجعلهمالذيالشكَّعنهمتبعدعلّهاشهاداتهموإنما،تواترهعلىبها

.(41ه)صالقرآنيةالقراءاتشأنفيالمستشرقينبعضدعاوىعلردانظر:(1)

فيحياتهأمضى،الأصلاسكتلنديبريطانيمستشردتىهو:أم(509م-)9181مويروليم)2(

وتعلم"،"الاستخباراتفيوعملم1837سنةالبنغالدخلبالهند،البريطانيةالحكومةخدمة

،أم885سنةايدنبرجلجامعةمديراًعينثمو"ايدنبرج""جلاسجو":جامعتيفيالحقوق

انظر:بالهند.توفي،وأخرى"الرحمنأنبياءلكتبالقرآن"شهادة:له،أخرىمناصبوتقلّد

.(173/)13المؤلفينومعجم(421)8/الأعلام

،(4ه)صدرازاللّهعبدمحمدللدكتور:(مقارنوتحليلتاريخي)عرضالكريمالقرآنإلم!مدخل)3(

الإسكندرية.-المعرفةدار،بدويمحمدالسيددكتور:مراجعة-عليالعظيمعبدمحمد:ترجمة

تارلخ.دون
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rrvتوإترهاحودالشبهاتوتمْنيدبهايقرأالتيالقراءات

4(،:الأحزابأمهوألسَّبِيلَيَقدِىوَهُوَاَلحَقَّيَقُولُوَاَددَّهُ)،السببرسواءإلىوتهديهم

العالمين.ربّددّهوالحمد،يُتبعأنأحقُّوالحقّ

*."--.-تء"ةث
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الثانيالمبحث

)المتناقلة(المتلقاةالقراءات

العربيةحيثمنفيهاالمطعون

فيالنحويينطعونعلىوردود)1(ملحوظاتجملةإلىالمبحثهذافيأشير

كالاَتي:وهي،المتواترةالقرائيةالرواياتبعض

السندالصحيحةالقراءاتأوجهبعض!فيالعربيةاللغةعلماءمنعددطعنا-

طعنهمفجاء،اللغةقواعدمنالمشهورتخالفأنهامنهمظناً!ياّلهاللّهرسول!عنالمروية

المشهورينالقرَّاءمنقارئيخلُلمإذْإليها)2(،انتهواالتيمقاييسهممعتتفقلالأنهافيها،

منفكثروقلتها)3(،كثرتهافيبعضعنبعضهميختلفأنهإلا،الطعونهذهمن

(1)

(2)

)3(

كثيرإلم!أشارفقدبعدها(وما784)صالكريمالقرآنألفاظأصحابهء!النبيتعليمانظر:

فليعلم.منهأكثرهااقتبستوقدالملحوظاتهذهمن

عبدللدكتور"والنحاةالقرَّاءبينوالقياس"الرواية:والنحويةالقرآنيةالدراساتمنانظر:

هـ-أ993،الثانيالعدد،الإسلاميوالتراثالعلميالبحثمجلة(،801)صشلبيالفتاح

العربيةالمملكة،المكرمةمكة-القربحأمجامعة-الإسلاميةوالدراساتالشريعةكلية،م9791

33(،)صفيها"الطبريومنهجالقراءاتنقد"ظاهرة:القرآنقضايامنوانظر:،السعودية

الفكر،دار(،52ه)صالصغيرأحمدمحمودللدكتور:النحويوتوجيههاالشاذةوالقراءات

.م9991هـ-أ914،الأولىالطبعة،لبنان-بيروتالمعاصر،الفكردارسوريا،-دمشبح

الأساسية:ومقوماتهاوتطورهانشأتهاالقرآنيالنحونظرية:القرآنيةالدراساتمنانظر:

هـ.ا504،الأولىالطبعةالنشر،لدارذكردون(،41ه)صالأنصاريمكيأحمدللدكتور
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والتخليطباللغةالدرايةوعدمباللحنرموهمإذْ-الأئمةالقرَّاءتلحينالنحويين

1(.وغيرها)المتواترةالقراءاتذلكفيعندهميستوي-الفهموسوءوالوهموالاضطراب

من"إنكارهايقربفإنهالإقراء،علممقاييسبحسبقراءةتواترثبتإذا2-

قراءةعارضحينماالمبرد)4(علىمعقباً)3(الحريريقالولذاباللّه")2(،والعياذ،الردة

،المتواترةالسبعةمنالقراءةهذهفإن،هفواتهوعظيم،سقطاتهجملةمن"وهذا:محكمة

غيرعندهمالسبعالقراءاتأنعلىبناءًالنحاةبعضمثلهافيوقعورطةفيوقعوقد

عنوالنقل("")ْفارغوخيال،باطلمذهبوهوبالرأييقرأأنيجوزوأنه،متواترة

)6(.الطاعنونفيهغلاماخلافالأمرأنيظهرالمدافعيناللغويينمنكثير

معالإقراءعلممقاييسبحسبمتواترةقراءةفيالطعنعلىالطاعنإصرار3-

الفخرقالولذا،لمجهولينأبياتأوببيتالنحويةالقواعدبعضإثباتيقبلأنه

2(

3(

4(

1(

عضيمةالخالقعبدمحمد:الكريمالقراَنلأسلوبودراسات2()5/القرطبيتفسيرانظر:

تاريخْدون،القاهرة-الحديثدار(،1"/)1

v(./)37المحيطالبحرتفسير

،لغوي،أديب،الشافعي،البصريمحمدأبو،الحريريعثمانبنمحمدبنعليبنالقاسمهو:

حرامبنيمحلةوسكنI!44سنةالبصرةعملمنالمشانبقريةوُلدناثر،،ناظم،نحوي

:آثارهمنهـ،615سنةبالبصرةوتوفي،البصريالقصبانيالقاسمأبيعلىالأدبوقرأ،بالبصرة

والأعلام(،571/)12النبلاءأعلامسيرانظر:شعر"0و"ديوان"،الإعرابملحة"منظومة

/8(801).

حا3أببعنأخذ""الكاملصاحبالنحويالاكبرعبدبنيزيدبنمحمدالعباسأبوهو:

ماتالنحو،فيآيةوكان،كثيرةتصانبفولهموثقاً،فصيحاً،،علامهًإماماً،وكان،السجستاني

.(091)2/الذهبوشذرات576(،/)13النبلاءأعلامسير:انظرهـ.286سنة

.(43)صالأساسيةومقوماتهاوتطورهانشأتهاالقرآنيالنحونظرية

نفسه.الموضع،السابقالمرجعانظر:
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شبكهاتم!!حولهآت!!وماآنيةالقوأءا!الؤفيأترالتو

البيتينبهذيناللغةهذهإثباتيستحسنونأنهمالنحاةهؤلاءمن"والعجب:الرازي

1(.")حمزةبقراءةإثباتهايستحسنونولا،المجهولين

بِهِ-لوُنَدشًأاَلَّذِىاَدلَّهَ!ووَأتَّقُواْ:تعالىقولهفي!و!ووَاَلأَزصَامَخضحمزةفقراءة

فيهاقال،العثمانيالمصحفلخطموافقة،ثابتة،متواترةقراءة!أاالنساء:أ!وَاَلأَزصَامَ

تقطعوها،أنالأرحامواتقوا:والمعنى"،"الأرحامنصبالجيدة"القراءة)2(:الزجاج

شعر.اضطرارفيإلّايجوزلاالعربيةفيفخطأالخفضرفأما

"ومثل:القراءاتبعضعارضالذيالزجاجكلامعكمعقباً:القشيريقال

عنثبتتالقرَّاءأئمةبهاقرأالتيالقراءاتلأن،الدينأئمةعندمردودالكلامهذا

فقدذلك،ردَّفمن!النبيعنشيءثبتهـاذا،الصنعةأهليعرفهتواتراً!النبي

والنحو")3(.اللغةأئمةفيهتقلدلامحذورمقاموهذا،بهقرأماواستقبح!،النبيعلىردَّ

)4(الرضيأنكربل،متواترةقراءةالعلمأهلبعضينكرأنيُستغربلالِذا

)1(

)2(

)3(

(4)

الدراسة.هذهمن2(69)صحمزةقراءةتوضيحلزيادةوانظر:(،134)9/الرازيتفسير

هـ-)241سنةببغدادوماتولد،الزجاجإسحاقأبوسهلبنالسريبنإبراهيمهو:

المبرد،فعلمهالنحوإلىمالثم،الزجاجيخرطفتوتهفيكان،واللغةبالنحوعالمهـ(،131

شذراتانظر:0((و"الاشتقاقالقراَن"،"معاني:كتبهومن،ثعلبمعمناقشاتلهوكانت

33(./1)المؤلفينومعجم(1/04)والأعلام2(،95)2/الذهب

.(5/4)القرطبيتفسير:وانظر1/51)المعانيإبراز

أهلمنبالعربيةعالم،الديننجمهـ(،688)تالأستراباديالرضيالحسنبنمحمدهو:

في"الحاجبلابنالكافيةشرحفي"الوافية:بكتابيهاشتهر(،طبرستانأعمال)منأستراباد

معجمانظر:.الصرفعلمفيبالشافيةالمسماةوهي"الحاجبابنمقدمةو"شرحالنحو،

86(.)6/والأعلام9(1/04)المطبوعات
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143تواترهاحوأ!الشبهاتوتنمنيدجمهايترهـأالتيالقرأءات

مذهبعلىبناءًذلكجوَّزحمزةأن"والظاهرقال:عندماالسبعالقراءاتتواتر

")1(.السبعالقراءاتتواترنسلمولا،كوفيلأنه؟الكوفيين

اختيارية:وليست()سماعيةتوقيفيةالقراءات4-

ظنحتى،وآثارهبعواقبهشعوردونبعيداًحداًهناالنحاةبعضعندالوهمبلغ

ذاتهم،القرَّاءمنإنشائياختياروأنها،والسماعالاجتهادمرجعهاالقراءاتأنبعضهم

وليستتوقيفيةالقراءات"إن:الزركشيالإمامقال!ذلكوفيوتوقيف،تلقٍأنهالا

اختيارمعتدوراختياريةأنهاظنواحيثالزمخشري:منهم،لجماعةخلافاً،اختيارية

البلغاء")2(.واجتهادالفصحاء

قولهوهيعامر،لابنقراءةالزمخشريعابالظنَّوذلكالوهمهذاوعلى

فتَلَاَتمُمثرِ!بمِّفَلِحَثِيرزَيَّى!ووَ!ذَلِثَ:وتعالىسبحانه

!عع!

فَعَلُؤُمَاأللَّهُوَلَؤشَددِينَهُئمعَلتهِؤوَلِمَتبِسُواْلِيردُوهُمْشُرَ!اَؤُهُتمأَؤلَدِهِتم

القراء.جمهورقراءةوهذه(،137:الأنعامأمهولقتَرُوتَوَمَافَذَزهُتم

اَتمُمثرِ!بمفَ!ثِيرٍزُيِّنَلَثَوَ!د!وهكذا:عامرابنوقراءة

لامورفع!وزُيِّنَمهو،فيالزايبضمعامرابنقرأ:أيشركائِهم!هو،أولادَهمقَتْلُ

إلىالقتلإضافةعلى!،شُرَكاَئِهم!وهمزةوخف!رمهو،!أَوْلاَدَهُمْدالونصب!هو،قَتْلُ!يو

أَولادَهُمْ.شُرَكائِهمقَتْلُالمشْرِكِينَمِنَلكَئيرٍزّينَوكَذلِكَ:قراءتهوتقديرالشركاء،

المضافبينففصل،فاعلونالمعنىفيفهمجرٍّموضعفيكانواوإنهاهنافالشركاء

وتعليق:تصحيح336(،)2/الأستراباذيالرضيالحسنبنمحمد:الكافيةعكالرضيشرح(1)

.م1هـ-789ا893،طهران-الصادقمؤسسة:الناشر،قاريونسجامعةعمر،حسنيوسف

32(.1/1)القرآنعلومفيالبرهان2()
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بهوالمفعولالأولاد.وهو:بهبالمفعول-ظرفبغيربينهماوالفصل-إليهوالمضاف

التواتر.بظريقثابتة-عامرابنقراءة-القراءةوهذهالمصدر)1(.مفعول

وهوالضروراتمكانفيكانلو"شيء"بأنهاالقراءةهذهالزنحشريفوصف

ذلكعلى-عامرابنيعني-حمله"والذيأيضاً:وقالمردوداً)2(،سمجاًلكانالشعر

والشركاءالأولادبجرقرأولوبالياء،مكتوباً!شركائِهم!هوالمصاحفبعضفيرأىأن

")3(.الارتكابهذاعنمندوحةذلكفيلوجد-أموالهمفيشركاؤهمالأولادلكان-

القياسفيقويوجهلهعامرابنقراءةفيإليهوالمضافالمضافبينوالفصل

وذلكقوي،النحوقياسفيبهقرأما"وتجويز:قالحيث)4(مالكابنبيَّنهالنحوي

ذلكفحسن،فاعلهوماإلمطالمضافعاملهابينيدخلهفصلعكاشتملتقراءةأَنَّها

أمور:ثلاثة

به.الاعتدادلعدمصالحبذلكفإنه،فضلةالفاصلةكونأحدها:

دالوكسر!هو!وقتَلَلامونصب)زَيَّفَ!هووالياءالزايبفتحالعشرةالقراءباقيوقرأ)1(

المعانيوإبراز274(،)صالقراءاتحجةانظر:.!و)شُرَ!آؤُهُتمهمزةورفع!يوأَولَدِهِتم!هو

القراءاتفيوالنشر23(،!-4922/)حيانلأبيالمحيطالبحروتفسير(،-46466أ)ص

.(111)صالزاهرةوالبدور27(،4)صالبشرفضلاءوإتحاف2(،6-26325/)العشر

.(266/)الكشافتفسير(2)

نفسه.الموضع:السابقالمصدر)3(

الأئمةأحد:الدينجمالاللّه،عبدأبو،النحويالجيانيالطائيمالكابناللّهعبدبنمحمدهو:)4(

والألفية،،والعمدةكالتسهيل،فيها،الكثيرةالمصنفا!وصاحب.واللغةالعربيةعلومفي

البلغةانظر:هـ(.)672سنةبدمشقتوفيوغيرها،..التوضيحوشواهد،الشافيةوالكافية

.(Yrr)6/والأعلام2(،10)ص
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بالمضاف.لتعلقهأجنبيغيركونه:الثاني

الفاعليةبمقتضىالتقدممقدر،إليهالمضافأجلمنالتأخيرمقدركونه:الثالث

المعنوية.

قدلأنهم؟استعمالهالقياسلاقتضىإليهالمشارالفصلالعربتستعمللمفلو

فحُكممزيةلهيكونأنأجنبيبغيرالفصلفاستحقكثيراً،بالأجنبيالشِّعرفيفصلوا

0"1)m
بجواره

:الزمخشريعلى)2(الإسكندريالمنيرابنرد-أ

قائلاً:عامر،ابنقراءةنقدفيالزمخشريقالهماعلىالإسكندريالمنيرابنردّ

إلمطأبرأوأناتيهاءفيوتاهعمياءمتنالفصلهذافي-الزنحشري-المصنفركب"لقد

السبعةالوجوهأئمةالقراءأنتخيلفإنه،بهرماهممما،كلامهوحفظة،كتابهحملة،اللّه

قراءتهفيعامرابنغلّطفلذلكوسماعاً،نقلاًلااجتهاداً،بهقرأحرفاًمنهمكلاختار

أنهعلبذلكفاستدل!وشركائِهم!هوفيثابتةالياءرؤيتهغلطهوجهأنيبينوأخذ،هذه

معاًأمرينإلىالمصدريضافلاإذ،بالقياسأولادَهم!!الونصبعندهوتعينمجرور،

الدكتور.:تحقيقr(،/)277هـ(:672)تالطائيمالكابنمحمداللّهعبدلأبيالتسهيلشرح(1)

،والإعلانوالتوزيعوالنشرللطباعةهجر،المختونبدويمحمدوالدكتورالسيد،الرحمنعبد

الطائيمالكابنمحمداللّهعبدلأبيالشافيةالكافيةشرحوانظر:اهـ،041،الأولىالطبعة

/2(4 AV9-AAS)منشوراتمن،للتراثالمأموندار،هريديأحمدالمنعمعبدالدكتور:تحقيق

.م8291هـ-ا204،الأولىالطبعة،المكرمةمكة-القرىأمبجامعةالعلميالبحثمركز

وأدبائها،الإسكندريةعلماءمنهـ(،هـ-062683)الإسكندريمنصوربنمحمدبنأحمدهو:2()

و"ديوانو"التفسير""،الكشافمن"الانتصافمنها:،تصانيفله،مرتينوخطابتهاقضاءهاولي

.(1/022)علاملأا:نظرا0"خطب
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جرهإلىنصبهعنمندوحةلهوكانت-:الزمخشرييعني-المصنفقالمنصوباً.فقرأه

الفصلمن-عامرابنيعني-ارتكبهمماأولىذلكوكان،منهالشركاءوإبدالبالإضافة

المعجز،عنفضلاالنثرعنفضلاًالشعرفييسمجالذيإليهوالمضافالمضافبين

وكانمنه،رأياًهذهقراءتهقرأعامرابنأنالزمخشريمنظَنٌّترىكماكلهفهذا

الأولادبنصب-القراءةهذهأنالزمخشرييعلمولم،سواهوالفصيح،خلافهالصواب

جبريل،علىقرأها!ي!النبيأنضرورةيعلمبها-إليهوالمضافالمضافبينوالفصل

عدديزلولم،الأئمةمنالتواترعددعلى!ييهالنبيتلاهاتم،كذلكعليهادلّهأنزلهاكما

فقرأهاعامر،ابنإلىانتهتأنإلىسلف،عنخلفاًبهاويقرأونيتناقلونها،التواتر

جملةمتواترةأنها:السبعةالوجوهجميعفيالحقأهلمعتقدفهذاسمعها.كماأيضاً

وماعامر،ابنلحّنممنأمثالهبقولولاالزنحشري،بقولبعدهامبالاةفلا..وتفصيلاً.

حتىقطعيةً،فظنها،النحويةالأقيسةاطراداعتقادفيالتغاليإلاالخيالهذاعلحمله

يخالفها.مايَرُدَّ

المنكِرأنعذرولولا،وضرورةقطعاًمنهبراءأنهثبتماأنكرإنماعليهالمنكِرفإن

الفنينذويمنيعدولا،الأصولوعلمالقراءةعلمأعنيالشأنينأهلمنليس

،خطرةعهدةلفي-العذرهذاعلى-وأنه،الدينربقةمنالخروجعليهلخيفالمذكورين

هذافإنمتواتراً،ليسمافيهاالسبعةالوجوهتفاصيلأنظنمنزلةعلىتزيدمنكرةوزلة

الزنحشريوأماالتواتر،فيهيشترطلانقلهاأنادعىأنهوغايته،النقلبغيريثبتهالمالقائل

1(.")00.المسلمينمنأحدبهيقللموهذا،النقلعكموقوفةغيربالرأيتثبتأنهافظن

المنيربنمحمدبنأحمدالدينناصر:الاعتزالمنالكشافتضمنهفيماالانتصافكتاب)1(

.بيروت-المعرفةدار،الكشافبذيل(،14ص2/)جهـ(:683)تالمالكيلإسكندريا
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:الزمخشريعلىحيانأبيرد-ب

الصحيح،وهوأجازها،النحويين"وبعضعامر:ابنقراءةعنحيانأبوقال-*

الاَخذعامر،ابنالمحضالصريحالعربيإلىالمنسوبةالمتواترةالقراءةهذهفيلوجودها

فيأيضاًلوجودها،العربلسانفياللحنيظهرأنقبل،عفانبنعثمانعنالقراَن

0")1(...أبياتعدةفيالعربلسان

يردالنحوفيضعيفلعجمي"وأعجب:الزمخشريعلىردّهفيحيانأبووقال

بيت.ماغيرفي،العربلسانفينظيرهاموجوداًمتواترةقراءةمحضصريحعربيعلى

اددّه،كتابلنقلالأمةهذهتخيرتهمالذينالأئمةبالقراءالرجلهذاظنلسوءوأعجب

")2(.وديانتهم،ومعرفتهم،لضبطهم،نقلهمعلىالمسلموناعتمدوقدوغرباً،شرقاً

عامرابنقراءةالزنحشرينقدعلىالعلماءمنوغيرهالجزريابنردَّكما-ج

القائل:دروددّه،القراءاتتواترعندفاعاً

وناصِرِ)3(عاضدٍمنلهافكَمْعامرِابنِقِراءةُوحُجَّتي

إلم!القراءةفيحاكم،نفسهعنالنحويوهمإلمطعائداللغويالطعنأسلوب5-

الأصلهذافسادويكفي..مطلقاً.حقاًويجعلهافيها،خولفقدظنيةاستقرائيةقاعدة

معهلمخالمبهالنحويونيعللماعكسلطإذاالنظر"أن:الخفاجيسنانابنقالكما

هكذا:يقولأنمنهمالمصيبكانولذلك،البتةشيءيثبتولابلالفرفى،الفذإلا

23(.0-4/922)المحيطالبحرتفسير(1)

السابق.المصدر2()

القرآنية:القراءاتفيدراسة:بحثوانظر:263-264(،/2)العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(3)

.(801)صالسعيدلبيبللدكتور
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العلمأهلمنكثيراًأنللنظراللافتولكن..1(.")ذلكعلىزيادةغيرمنالعربقالت

j(إمكانيةبسببالمتناقلةالقراءاتفيالطعنفيوقعواقد j?تواتراًالمتواترفيالطعن

زُيِّن!وَ!ذَلِثَعامرابنقراءةفيطعنالذيخالويهابنهؤلاءومنخاصاً،

!و.شُرَكاَئِهمأَولَدَهُمْقَتْلُتمُثرِ!باَمِّفَ!ثِير

والمضافالمضافبينبهموحال.عليهمالقتلبوقوعأولادهم"ونصب:فقال

الرمة:ذيكقولالشعرفييجوزوإنما،القرآنفيقبيحوهو،إليه

الفَراريجِأنقاضُالميْسِأواخرِبناإيغَالهِنَّمِنْأصواتَكأنَّ

فاتبعبالياءالشامأهلمصاحففيوجدهأنه:عليهبهذاالقارئحملوإنما

)2(.((الخط

المصحفغيرعلىالمصحفهذافيالصحابةكتبهالم:خالويهابنيتساءلولم

الطعنواتسعالبشر،جميععلىقُدّرالذيالسهوولكنه،للقراءةتابعالخطإذ؟السابق

قولهفيالثابتالنصبقراءةفيمجاهدابنقالفقدالإقراء،أئمةبعضشملحتى

قتَلَألمُمثرِنيبمِّفَ!ثِيرِزَيَّى!وَنيذَلِثَ:وتعالىسبحانه

.3()"غلط"!هوؤُهُئمشُرَ!اَهِتمأَؤلَدِ

متبعة:سنةالقراءةلأن،القراءاتفيللقياسمجاللا6-

الدينأمورفيالقياسعلىالاعتماد:القراءةفيالنحاةبعضطعنأسبابومن

هـ(:66f)تالخفاجيسنانبنسعيدبنمحمدبناللّهعبدمحمدأبيللأميرالفصاحةسر1()

.م4991هـ-أ414سنة،الثانيةالطبعة،القاهرة-الخانجيمكتبة،فودةعلي:تحقيق3(،1)ص

78(.ه)صالقرآنألفاظأصحابهكيوّالنبيتعليموانظر:c(101)صالسبعالقراءاتفيالحجة2()

.1AV()صالقرآنألفاظأصحابه!شًيوالنبيتعليموانظر:.1(1/96)القراءاتفيالسبعة)3(
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بالرأيشيءكلمعرفةحاولمتى"فإنهالوضعيالنحويينمنهجتطبيقفيوالغلو

التعليقفيقيلوكماوضلّ")1(،زلَّشيءكلمعاسترسلومتىوملَّ،كلَّوالقياس

فيالتغاليإلَّاالخيالهذاعلىحمله"وما:ثابتةٍقراءةٍنقدفيوجرأتهالزنحشريعك

علىمعهتُنُزِّلَإذاثمخالفها،مايَرُدَّحتىقطعيةًفظنهاالنحويةالأقيسةاطراداعتقاد

رجّحلذا..0")2(،تخالفهلاهذهعامرابنفقراءةمطرداًادعاهالذيالقياساطراد

والرواية.النقلقراءتهفييتبعلأنهعامر،ابنقراءة"التقاسيم"أحسنكتابهفيالمقدلصي

"فإن:المقدسيفقال،الأساسهيالروايةولكن،للقياسموافقاًجاءنقلهكانوان

؟".موضعغيرفيعامرابنناقضقدأوليس:خصمقالى

،الظنونبهوظننا،قراءتهفيلزهدنايناقضلم"لو-:المقدلصيوالمجيب-أجبناه

وافقنقلهأنإلَّا،وناقلمتبعأنهعلمناناقضفلما،بالقياستؤخذلاالقراءةلأنَّ

")3(.القياس

الشاطبي:قالكماالأمروأن،القياسفيللقراءةمدخللا:فإذن

مُتبكفِّلَا)4(الرِّضافِيِهمَافَدُونَكَمَدْخَلالقِرَاءَةِفِيلِقِياسٍوَمَا

القراءاتفيدراسةعننقلاًوالذخائر)1/89(،البصائرفيالتوحيديحيانلأبيالعبارة)1(

.(611)صالسعيدلبيبللدكتور:القرآنية

بذيل4(،1)2/الإسكندريالمنيرلابن:الاعتزالمنالكشافتضمنهفيماالانتصافكتاب)2(

.الكشاف

تحقيق:(،41"1)صهـ(:593)تالمقدسيأحمدبنمحمد:الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن)3(

القراءاتفيالنشروانظر:أم،089،دمشق،القوميوالإرشادالثقافةوزارة،طليماتغازي

98(.)صوالنحاةالقراءبينوالقياسوالرواية(1/17)العشر

2(.9)ص(الشاطبية)متنالأمانيحرز(4)
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الشاطبيأشارولذاالسند،صحيحةالقراءةدامتماهنالهأثرلافالطعنوعليه

فقالط:عامرابنقراءةمنهمعابممنالنحاةعلىباللوممتنهفيتعالىاددّهرحمه

مجهِّلَا)1(إلِّاالنَّحومُليميمنتلمفلا......................

القياسمخالفةمنفيهلماعامرابنقراءةاستكرهواالذينالنحاةتلم"لا:أي

يجهلوهلمالذينلأن؟الجهلإلىونسبوهعامرابنجهلواالذينإلاالفصحاء،واستعمالط

،أقوىالمشهورأنفيلاخلافإذ،عليهمنكيرلاالقياسلمخالفةقراءتهويضعفوا

الصحيحبالنقلبلبالتشهييقرألمعامرابنلأن،اللومفيستحقونجهّلوهالذينوأما

،بالإثباتعامرابنوشهادةبالنفيشهادتهملأن؟بنقصويرمىيلامفكيفالمتواتر

بتطاولانمحىقدأكثرهالأنإليناينقلولمالعربأشعارياشواهدلهوقعتوربما

")2(.أقلهإلاالعربقالتمماإليكمانتهىما:المعريقالطكما،الزمان

نأيؤكدالنحويةوالدراساتالقراءاتعلمبينالموازنالبحثأنكما

!ج!.اددّهرسولطعنالصحيحوالسندالروايةعلىاعتمادها:وأن،متبعةسنةالقراءات

يقرؤوالمالقرَّاءولكن،النحاةمقاييستجيزهاأو،اللغةفيصحيحةالقراءةتكونفقد

)3(.صحيحسندأو،موثقةروايةمنلهاحجةلالأنهابها؟

.(53)ص(الشاطبية)متنالأمانيحرز(1)

محمدبنأحمدبنمحمدالإمام:الأمانيحرزشرحالمعانيكنزالمسمىالشاطبيةعكشعلةشرح2()

،القاهرة-للتراثالأزهريةالمكتبة?(rA\)صهـ(:656)تاللّهعبدأبوالموصليالحسينابن

الشاطبيةشرحفيالوافي:الشاطبيبيتشرحفيللتفصيلوانظر.م7991هـ-أ184سنةطبعة

مكتبة267(،)ص:(teeا4ه"1)القاضيالغنيعبدالفتاحعبدللشيخالسبعالقراءاتفي

.م5991هـ-أ514،السادسةالطبعة،المنورةالمدينة-الدارمكتبة،جدة-السوادي

.(59)صوالنحاةالقراءبينوالقياسالرواية:انظر)3(
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رشيدمحمدالإمامقالكما،القراءاتفيالتواترمبدأفيتؤثرلاالطعونهذه7-

بعضإعرابفيالصعوبةمنالمفسرونيراهمايروعنالا"ونحن:اللّهرحمهرضا)1(

يفهمونهفلا،القرآنبهايزنونوالفقهالنحوفيمذاهبلهملأنحكمها؟فيأوالاَيات،

فهووافقهما،الأصولأصلفهوكلها،والمذاهبوالفقهالنحوفوقوالقرآنمنها،إلَّا

والتابعينالصحابةعلماءيقولهمايهمُناوإنماومرذولى،مردودفهوخالفهوما،مقبول

الطاعنينالأئمةهؤلاءإمامةفيتؤثرلاكما")2(،فهمهعلىلناالاكبرالعونفهوفيه،

لاوالزلةالهفوةمنهكانتصالحةواَثارحسنقدملهالإسلامفيرجلف"ربَّأيضاً،

")3(.وزلتههفوتهفيبهيقتدى

الخلاصة:

حيثمنبهاالطاعنينضدالمتواترةالقراءاتعنالدفاعنلخّصأنيمكن

أمور)4(:بجملةالعربيةاللغةقواعدنحالفتها

فهوبتواترها،منكرهاعلمقبلالمتواترةالقراءاتفيالطعنيكونقدأ-

معذور.

(C):هـ(ا435-1)282الأصلالبغداديالقلموني،الدينبهاءمحمدبنرضاعليبنرشيدمحمدهو

والتفسير،والتاريخوالأدببالحديثعالم،الإسلاميالإصلاخرجالوأحدالمنار،مجلةصاحب

(.621)6/الأعلام:انظر.بالقاهرةتوفي،عبدهمحمدتلميذ

.601آية-المائدةسورةمن!وبَتبهُئمءَامُواْثَعهَدَهُاَئَذِينَيأيُّهَا!اله:تعالىقولهعندالمنارتفسير2()

تحقيق:2(،1/91)هـ(:728)تالعباسأبوالحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد:الاستقامة(3)

هـ.ا304،الأولىالطبعة،المنورةالمدينة-سعودبنمحمدالإمامجامعة،سالمرشادمحمدد.

.(42)صفيهاالطبريومنهجالقراءاتنقدظاهرةانظر:(4)
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!،خممبهئي!ما!أ?حوأنء!وماأنيةألنؤأدهتهرأءأرزأَفيأ*كوأزرىا

تحكموهو،أقيستهمبتحكيمالنحاةلدنمنالقراءاتفيالطعنيكونوقد2-

أفصحمنمسموعةلأنهاالقراءةتتبعالعربيةبل،العربيةتتبعلاالقراءةلأنمردود،

!وّ.محمدنبيناوهوالعرب

تعالم!تيسيرهمنذلكوكل،وأفصحفصيحالقراءاتفييكونأنبأسلا3-

للذكر.القراَن

القراءةإنإذْ،بمخالفتهممبالاةولا،النحاةبأقوالمتعبدينليسواالناس4-

متبعة.سنة

اللغة،فيالأفشىعليعولونلاالقرَّاءلأن،القراءاتفيللقياسمجاللا5-

)1(.والروايةالنقلفيوالأصحالأثرفيالأثبتعلىبل،العربيةفيوالأقيس

-.--.--.-

نحطوط.(ب172)ورقةالقراءاتفيالبيانجامعانظر:(1)
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الباحث.إليهاتوصلالتيوالتوصياتالنتائجأهموفيها

النتائج:أهمأولاً:

!و!وأَنزَلَمنوالإنزال،والتدرّجالتدريجعلى:يدلُ!)نَزَّلَمنالتنزيلإنا-

القرآننزولمجالفيالكلمتيناستعمالمواردأكثرعليهتدلُّماوهذا،الدفعةعلى:يدلُّ

فيالتنزيلبمعنىالإنزاليستعملقدإذْ،مطردةقاعدةوليسغالبأمرٌفهو،الكريم

.واحدةالكلمتينفمادةغرابةولا؟الأحيانبعض

طريقين:منالقرآنروايةجاءت2-

التواترحد-المشافهة-الطريقةبهذهالتناقلمدىبلغوقد:والحفظالمشافهة

والمقتضى(!القرآنهوالكريمللقرآناسمأشهرلأنوذلك،توقيفيةطريقةوهي،القرآني

(.)قراءةبالمشافهةمتناقلاًالقرآنيكونأنهوالاسملهذاالفعلي

.الأولعنالاخريأخذها،سنةالقراءةإن3-

الرخصةأحرفسبعةعلىالكريمالقرآنإنزالمنالأساسيالمقصد-4

قراءته.فيالإسلامأمةعلىوالتوسعة

القراَننزلالتيالسبعةالأحرفمنحرفبينالمعنىفياختلافهناكليس-5

تنوّع.اختلافهووإنما،تناقضولاتضادمنبها
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فالكلية،كافٍشافٍبها:القرآننزل!التيالسبعةالأحرفمنحرفكلإن6-

.وصوابوحقّ،كافشافٍوأنهمنها،حرفكلّتشمل

السبعة،الأحرفمنرسمهايحتملهماعلىمشتملةالعثمانيةالمصاحفإن7-

لها.متضمنةالأخيرةللعرضةجامعة

معقبولها،علىدليلأمصارها،خارجوشهرتهاالقرآنيةالقراءاتانتشار8-

.بالقبوللهاالعلمأهلتلقي

ولزموها،عليها،وداوموااختاروها،أنهمتعنيالقرَّاء،إلىالقراءاتإضافة9-

واجتهاد.ورأياختراعإضافةلا،ولزومودواماختيارإضافةفهيبها،اشتهرواحتى

الرواياتعلتعتمدتوقيفيةهيبل،اجتهاديةليستالقرآنيةالقراءاتإنا-.

.المتواترة

سبحانهلقولهحقيقيوصدىمشاهد،معلومالمذكورةالقراءاتتواترإنا-ا

.(2:السحدأ!اَلْعَئمِينَرَّبِّمِنفِيهِلَارَلباَثتضتَنريِلُ!و:وتعالى

لفظبمحردالقرآنيةالقراءاتنقلصحّةعنالتعبيرفيعلماؤنايكتفلما-2

لثلاثمستلزم)التواتر(لفظلأنإلاذاكوماالتواتر؟بلفظذلكعنعبّروابل)الصحة(

حقائق:

اجتهادأوعقللتصرّفمدخلفلابالسند،القرآنلقراءاتالمحصلالنقلأ(

جبريلعن!يمّمحمدالرسالةمبلغعنالقراءاتهذهبثبوتالجازماليقينب(

.السلامعليه
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القرآنقراءاتمنحرفأولفظةفينفسهإدخالمنالبشريالاجتهادمنعج(

المتناقلةقراءاتهبمختلفالكريمالقراَنلكون،منطقيمقتضىوهذاالإلهيةلمصدرّيتها

المهيمن.المحفوظالعاصمالدّهكتابهو

لئلاالأداءطريقةفيولوبشريتصرفطروءنقلهبعضيعتريأنيجوزفلا

الإلهيّة.بمصدريتهالثقةلتزعزعمدخلاًذلكيكون

لإجماعمخالفحادثقولالتواترمكانوجعلهالسندبصحةالاكتفاءإنا-3

وغيرهم.والمحدّثينوالقرَّاءالفقهاء

سواء.التواترفيللعشرالمتممةوالثلاثالسبعالقراءاتإنا-4

وأكثرهملها،الناسأضبطكانأنهماشخصإلىالقراءةإسنادمنالمرادأ-5

آحادية.تكونبعينهشخصإلىالقراءةنسبةأنذلكبعديتوهمفلا.بهاوإقراءًقراءة

نحالفته.تجوزولا،اتباعهيجبتوقيفيالعثمانيةالمصاحفرسمإنا-6

V-ولابالقياستجوزلاالقراءةأنالعربيةوعلماءالقرَّاءعليهأجمعالذيإنا

ثانياً.المصحفخطوموافقةأولاً،النقلصحةمنفيهاولابدَّبالاجتهاد،

وأالصلاةفيبالشاذالقراءةتجوزولاشاذ،العشرةالقراءاتوراءماإنا-8

غيرها.

على:يطلقالقراءاتعلماءعندالشذوذإنأ-9

المصحفرسم)التواتر،الثلاثةالقرآنيةالقراءةقبولأركانأحدخالفماأ(

(.العربيةاللغةموافقة،العثماني
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rotلتمبخاتس!3حولهآثيروماآنيةالثترال!راكاارزفيالتواقى

.سندهيصحلمماب(

المِصر.فيالتناقلعدمج(

هولماخطيراقتحامثبوتهافياللمزأو،المتناقلةالقراءاتتواترفيالغمزإن0-2

منمعلومةمتواترةالعشرفالقراءات،النقاشتقبللاثابتةمسلمةالمسلمينعرففي

..الكريمالقراَنياغمزاًيعد،قراءةتواترفيالغمزمجردأنعل،بالضرورةالدين

المتين.الإسلاميالبنيانأركانوأساسالدينأصل

:والمقترحاتالتوصياتأهمثانياً:

القرآنية:القراءاتحولالآتيةالمواضيعبدراسةالباحثيوصي

قيها:بماالقرائيةالرواياتدراسةا-

رواية.كلبهانفردتما-

تحديدها.-

بينها.الاختلافاتوجوهحصر-

سابقاً.المسلمينأقطارفيسيادتها-

،القراءةهذهبلغتهالذيللانتشارالأمصار،فيعاصمقراءةشهرة:ذلكومن

دراستها.منيمنعلا،كلٍّتواتروبرغم

كبارمن-الشخصياتلبعضالقرآنيةالقراءاتفيالعلميةالجهوددراسة-2

:الأعلامهؤلاءومن،القراَنيةالقراءاتنشرفيالكبيرالأثرلهمالذين-القراءاتعلماء

جهودهم.تدرسلمممنوغيره.القراءاتعلمفيوجهودهالدمشقيشامةأبو-
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الباحث:يقترحهاالتيالمقترحاتومن

الشرعيةالكلياتجميعومستوياتفرقعلالقرآنيةالقراءاتتقررلوحبذا-ا

مدروسة،علميةخظةضمن،الدراسيةالسنواتلجميعثابتةمادةوتخصصاتها،بأنواعها

فيالمتخصضةغيرالكلياتفيالمتونعنبعيداً،الرواياتبعضدراسةمنباليسيرولو

توضيحمع،المتواترةرواياتهابجميعالقرآنيةللقراءاتنشرذلكوفي،القراءات

الأحكامأوالتفسير،فيسواء،عليمبهادلّهماالفوائدمنذلكفيلمامنها،الشاذة

فهمفيأو،الحديثصحاحكتبفيالمتواترةغيرالمسندةالقراءاتمعرفةأو،الفقهية

العلم.هذاكنوزمنذلكوغير،اللغة

خلال!منالمتواترةالرواياتنشرالإعلاميةالاختصاصاتذويمنيُحبَّذ2-

كللتدخل،المتواترةبرواياتهاوقراءاتهالعلمبهذاالعامةللمعرفة،الفضائيةالقنوات

تديّنه.مستوىكانمهمابيت

القرآنيةالقراءاتفي"التواتر:الدراسةهذهعنكتبتهماحولالقلمأضعأنوقبل

يكتبلاأنهرأيت"أنيبوغيرينفسيأذكّرأنأحببت"،شهاتمنحولهأثيروما

هذازيدولو،أحسنلكانهذاغُيّرلو:غدهبعدأوغدهفيقال!إلا،يوم!اكتاباًإنسان

أعظممنوهذا.أجمللكانهذاتُركولو،أفضللكانهذاقُدّمولو،يستحسنلكان

البشر")1(.جملةعلىالنقصاستيلاءعلىدليلوهوالعبر،

وآخراً.أولاًددّهوالحمد،ادلّهبحمدوتمَّ،البحثإليهتوصَّلماآخرهذا

للإمامالإحياءشرحانظر:هـ(،695:)تالبيسانيعليبنالرحيمعبدالفاضلللقاضيالعبارة(1)

الثانية.الطبعةمقدمة3(،)1/الزبيديالمرتضى
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شمبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالمّواتر

وَتفَضُّلاجَداًمَأْمُولٍخَيْرَوَيَارَاحِمٍخَيْرَوَيَاغفَّارخَيرفَيَا

العُلارَافِعَيَاأَدلّهُيَاحَنانَيْكوَبِقَصْدِهَابِهَاوَانْفَععَثْرَتيأَقِلْ

عَلا)1(وَحْدَهُالذيللّهالحمْدُأَنِرَبِّنَابِتَوفِيقِدَعْوَانَاوآخِرُ

تتمبنعمتهالذيددّهوالحمد،وسلَّموصحبهآلهوعلمحمدنبيِّناعلاللهموصلّ

.تلحالصاا

!بلأ

9)ص"الشاطبية"متنالأمانيحرزخاتمةمن)1( f).

-*

http://www.al-maktabeh.com



سرلفهاا

الاَتية:الفهارسوتشمل

(.حفص)روايةالكريمةالقرآنيةالاَياتفهرسأولاً:

.القراءاتفهرلسثانياً:

الشريفة.والاَثارالنبويةالأحاديثفهرسثالثاً:

الأشعار.فهرسرابعاً:

لهم.المترجمالأعلامفهرسخامساً:

والمراجع.المصادرفهرسسادساً:

.الموضوعاتفهرسسابعاً:
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لاًوأ

الكريمةالقرآنيةالاَياتفهرس

حفص()رواية

الآلّة

الفاتحةسورة

آلغجتَ!لَضلِنَهِ)آلحَمدُ

يَؤهـآلذِدى!نَلِكِ)

البقرةسورة

لِّاْئّنينَ!هُدَىيِخهِالْ!هتَنثلَارَشبَذَنِكَ)

يَكذِبُونَ!بِمَاكاَنُوأأَلِمضُابعَذَ)وَلَهُخ

زَلِّصعَئؤ!مِنءَادَمُ)فَنَلَى

وَلَدُا!اَللَّاُاغذ)وَقَالُوأ

اَتفزءَانُ!فِيهِأُنزِلَاَتَذِىَ)شَنهرُرَمَضَانَ

اَتزشطَئ!وَاَلضَلؤةِآلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأ

37

116

185

238

roi

الصفحة

85

136

15،36y

137

،66274

281

38

354
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لأيةا

شبنهااضتمنحولهأثيروماالقوآنيةالقوأءا!قيالتوأَتر

الصفحةرقمها

92Irvْ!لَخمأنَكسُوهَاثُمَّنُنشِزُهَا!تِفَاَ!ظَاسِإِلمَى)وَاَنظُز

عمرانآلسورة

نِجيلَ!قيوَاَاَلتؤرَبةَوَأَنزَلَيَدَيهِبَينئِعَامُصَذِقَالحَقّبِاَعَليثَاَنكِئَفنَرل)

!واَدتَهِبِاذنِطَئرأفَيَكوُنُفِيهِف!نَفُخُألطَّترِ!ئةص

زَئصُخ!مَنْفِرَ/مِّنإِلى)وَسَارِعُؤا

اَثمُنِيرِ!وَالكِتضلزّبُرِيألبَبّنَقوَاَ)جَآءُو

أللَّهِ!عِندِمِّن)نُزلا

النساءسورة

لأَزصَامَج!وَاَلوُنَبِهِءلًسَإًلًزِلىاَأللَّهَ)وَاَتَّقُوأ

المائدةسورة

رَّئبنَ!مِنإِفثَأُنزِلَمَآبَفغِاَلزَسُولُ)يأَيها

)وَعَبَدَاَلطعوت!

بَينكُتم!شَحفَدَةُءَامَنُواْاَتَذِينَجمأَيُّهَا)

الأنعامسورة

!ه!بَلغًبِهِءوَمَنكملِأُنذِانُاَلؤهَذَاالمَط)وَأُيحىَ

94

133

184

IAA

34

242

YM

YM

rI

1،692034

67

65

601

91

82

RYA

934
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سلنهارا

الآهلأ

قتلَاَلمُشْرِ!هايتمِّفَزَتَّلِحَثِيرلَثَوَ!ذَ)

ؤُهُغ!شُرَعاَهِنمأؤلَدِ

الأعرافسورة

تُرخَمُونَ!لَعَلَّكُغبىَأَذصِتوْالَهفَآشتَمِعُوأانُآتقُؤقُرِثَاوَإب)

الأذفالسورة

لِمَائحيِيحُغ!دَعَاكتُمإِذَاوَصللرَّسُولىلِلَّهِ)آشتَجِيبُو(

التوبةسورة

أَبَدءأ!فِيهَآلاثهرخلَدِينَآتَحشهَاتخرِىجَتَّمؤ)وَأعًدَّلَهُئم

يونسسورة

نالَالَرْصنَولقَاالَّذِلجتَقَالَبَيِّتَنزتُتكَعَلتهِزءَايَاننُا)وَرإذَا

أَؤبَدِّئةُ!غَيْرِطذَآبِقُزءَانياَثف

هودسورة

ئحبرئهَاوَمُزلسَفَآ!!و!رِاَللَّهِ

ألُيبُ!وَإلتهِتَوكًّتُعَيتهِإِلَّابِأللَّهِ)وَمَاتَوْفِيتِىَ

يوسفسورة

نَضرُنَا!هُتمجَآءَ!ذِبوُأقَذأَنَّهُغوَظَنُوَأألرُّسُلُأشتَئسَحَتَّرإذَا)

402

24

501

la

AA

0%%

361

ل!فدلأ43

341

69

85

VAI

335

91

91

138
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362

لأيةا

شبئهاتسنحولهأثه!وماآنيةاصؤااكااتالؤفيالتوارص

الصفحةرقمها

إبراهيمسورة

النّوُرِ!إِلَىألظُّلُمَتِمِنَاَلئاسَلِنُخرِجَإِلتكَأَنزَئتَهُ!تَنب)اثر

الحجرسورة

!ووُلَجَفالونَلَهاَلذِّكْرَلَرإنَّانَزَّفانَخنإَنَّا)

النحلسورة

ديفَكَّرُوتَ!وَلَعَلَّهُئمإِلَيهِئمنُزِّلَمَالِلنَّاسِلِتُبَيِّنَالذِّتحرَ)وَأَنزَقآإِلتكَ

الإسراءسورة

هـأَلَوَمُ!لِفَتِىيهدِىانَاَتقُرةَهَذَاإِنَّ)

أُفي!لَّهُمَاَ)فَلَاتَقُل

!وَنَذِلم!مُبشَّرًاالَّاأَزسَلتَكَوَئَآنَزَلَطوَباِلحَقِّأَنزَقةُ)وَبِالحَقِّ

نَترِيلا!وَنَزَتتَهُمُكذعَكَألئاحَم!عَلَىلِنَقرَأَهفَرَقتَهُ)وَقُزءَابم

الكهفسورة

عِوَصَا!لَّهرُتحعَلوَلَؤاَتكِئبَعَتدِهِعَكَأَنزَلَاَلَّذِ!لِلَّهِ!الحقَدُ

!قَلَبًا!مِّنهَاضَيرا)لَأجَدَنَّ

44

23

156

23

5،9،51،

هـ8

rl

23

9yا

،53،82

335

،45،52
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سرلفهاا

لأيسيةا

طهسورة

عَلتكُرغَ!بى!)فَيَحِلَّ

يُقضَعأَنقَتلِمِننقُزءَانِبِاٌوَلَالقخلآلحَقُّافمَكُأدلَّهُ)فَنَعَلَى

عِقمُاحوزِذفِىوَقُ!رَّبِّوَخئهإِلتتث

الأنبياءسسحب

اَللَّهِ!دُونِمِنتَعبُدُوتَوَلمَالَّكؤُأُفى)

الحجسورة

!وألحاسِنوَحبفَرُسُلأأئمَلَعحبةِمِفَيَضحطَفِىأطَّهُ)

المؤمنونسورحب

آلمترِلِينَحوصَيرُوَأَنتَمُتَرُلامُّبَاحبأَنزِتنِىرَّبِّوَقُل)

!تَة!أَزسَقنَارُسُلَنَاثُمَ)

الفرقانسورة

ئه!ؤَصَدَة!اَثقُرءانُعَلَئهِنزِلَلَؤلَاُاَلَّذِي!بَهَفَرُواْوَقَالَ)

فُؤَادَلحَ!بِهِح!لضثَبِّتَ)!ذَلِكَ

تَف!سِ!إً!وَأَخسَنَلحِقّداَلَّاجِئتَربرابِمَثَلٍيَأتُونَثَ!الووَلَا

Al
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67

75
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32
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rr
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الصفسحهّ
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شبهاتمنحولهأث!!وماالقرآنيةالقراءاتفيالتوابر364

طهُورا!مَداَلسَّمَاَء)وَأَنزَئنَا!نَ

الشعراءسورة

اَلعَانَينَ!رَدي)لَ!نَمُولَنَزيلى

الأَمينُ!اُمُاَبِهِنَزَلَ)

عَرَنةصئُبِيهز!يلِسَانٍ*ئشُذِيِنَأمِنَلِتكُونَقَتبِكَعَكَ)

النملسورة

عَلِيرٍ!صَكِئرٍنمِنلّ!ُاتَاَنقُزهَلَئُلَقىطَنَكَ)

0رواسورة

مّنضَعفٍ!ظًقَكُمأئَذِى)أللًهُ

السجدةسورة

العَنَينَ!رَّبِّمِنفِيهِلَارَدباَف!تصتَنزِووُ)

الأحزابسورة

اَلسَّبِيلَ!يَقدِىرَفوَاَلحَقَّيَقُولُ)وَاَللَّهُ

9سمؤخَسَنَة!اَكلأرَسعُرلرفٍىلكُغلَّقَذكأنَ)

رق!مها

fA

291

391

-491

591

54

الصفحة
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،6175
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،15،915
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سرلفهاا

أَلأي!

سبأسورة

أَشفَارِفَا!بَئنبَخعِذصهـلنًّا)فَقَالُوأ

الصافاتسورة

أفُنذَرِينَ!صمبَاحُفَسَابِسَاحَهِثمنَزَلَفَإِذَا)

فصلتسورة

وَشِفَآبرُ!هُدك!ءَامَنُواْهُوَلِلَّذِيفَ)قُل

الزخرفنسورة

لَعَلىحَكِير!شالَدَأُهـألكِتمنِفىوَإئهُو)

الجاثيةسورة

يَكتِسبُونَ!بِمَاكاَلُؤأقَوْما)لِ!خزِىَ

الأحقافنسورة

واَلَّذِىقَادَإَيلدَئهِأُفِّئَكُمَاَ!الال!

النجمسورة

يوحَن!إِلَّاوَخىهُوَإن"أقو2ًعَنِيَنطِقُوَمَا)

91

vv'

if
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3-4
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إئصفحلأ
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366

الأيية

شمبهاتصحول!أذبروماآنإلمالترالقرأءاتقياصتوازرا

الصفحةرقمها

لقُوَى!اَيدُشَدِردصُ)

شتَوَئ!ذوُمِرَّقرفا)

5،62،66

335

61

الواقعةسورة

!وا!طَهَّرُونَلا!لَّايَمَ!هُ،!مَّكنُولزفِىكِنث!كَرتمانلَقُزءَرنَهُ!ا

اَلمَانَينَ!رَّبِّمِّنتَنزِيل

حمَيمصِ!ثِنفَتُرُلصء)

الحديدسورة

!وأَلهمِيدُلغَنىُّآهوَاَللَّهَ)فَإِنَّ

85 - VV

Ar

24

الجمعةسورة

إِكَدِتجِر9لُؤدِهـلِلصَّلَؤةِمِنيَوْوِراَتجُمُعَةِفَأشعَؤاإِذَاءَانَوُاالَّذِينَ)جأَيُّهَا

rA

?r

YM

403

اَللَّهِ!و

المزملسصورة

ثَقِيلًا!قَؤ،عَلتدصسَنُفقِىإنَا!يو

المدثرسصورة

لرُّجْزَفاّقجُز!وَاَ!فَطَؤوَثيَابَكَ!فكًبنوَرَبَّكَقُئفَاثذز!!أتمُذَثِّرُيَخّأَيُّهَا!يو

5،7173

82ا-ه
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سرلثمهاا

لآيةا

القيامةسورة

بِهِءلَغجَلَلِسَانَكَبِهِ-)لَاتُحَزِك

!وانَهُووَقُزهَوتَجعَهُعَلَئنَااوب)

انَهُ،!وقُز)فَاَئبَوبنِ

لمجانَهُو!عَلَتنَاإِنَّثُمَ)

عبسسورة

تَيفُوعَةصطُّهَرَؤم!!دضُكَرَّمَؤمُحُفٍفِى!بمرَة،لثَاَءَفًن!ىذَذكِغإنَّهَا)*

التكويرسورة

!هولقُوَىايدُشَدِوفُ)

رَسمولِكَربرٍ!لَقَول!إنًه

مَكِين!ثعَوثسِاذِى)عِندَ

أَمِينِ!ثَمَّ)ئُطَاعَ

بِمَخخُون!)وَمَاصاحِبُكو

المطففينسورة

تشُتَفِسُونَ!اَفَفيَتَنَافسَلِكَذَ)وَفِى

16

17

18

91

11-14

IA
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21
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الصفحهّ
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368
شبهاتمقحولهآثيروماآنيهّالقرأَءأتالثشفيالمّواتر

الصفحةرقدمهالآيسةا

البروجسورة

تَّحفُوظ!لَؤجفِى!ئحيدهُوَقُئءَانبَل)

الأعلىسورة

فَلَاتنَسَئَ!)سَنُقرِثُكَ

الضحىسورة

سَبَم!اإِذَئئلِوَاَ!لفحُشَ)وَاَ

القدرسورة

أتقَذرِ!لتَةِفِىأَنزَئصهُ)إنَّاَ

الناسسورة

فَّاسَ!اَبِرَبِّأَعُوذُ!قُل

فَّاسِ!اَمَلِثِ)

كا-خئمثك!-

21-2237

،55،74

76

wryا-2

،38،41

42،44

192

282

http://www.al-maktabeh.com



ثانياً

القراءاتفهرس

المتواترةالقراءاتفهرس)أ(

ا!ةي!ةوقمالآية

الكرإءةأراللفظ

الأخرى

يَؤهـآلدِّيرر،مَظِثِع!

نعُتتَقِيمَ!1لصزَروَافَااقدِ)

عَيتهِخ!أَدحعًتَآلدينَصَزطَ

بُونَ!يَكذِ)بِمَاكاَلُؤأ

رَّلمجسعَئز!مِنءَادَمُ)فَنَلَى

وَلَدُا!اَتَّخَذَاَللَّهُ)وَقَالُوأ

)!يفَننشِزُهَا!

الفاتحةسورة

6-7

البقرةسورة

15

37

116

925

)مَلِكِ!

،!!ال!السِّرَاط

الزَرَاط!ط!

!)زرَاطمه،اط

)يُصَذّبونمه

ربهمنآدمُ)فتلتى

كمات!

الثهُاتّخَذَ)قَالُواْ

وَلَدًا!هه

)نُنْشِرُهَا!

936

الصفحية

،136282

Ira
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037

لآيها

شمبيهاتمر-حولهأَق7ىماوآنجةالقوالكراءأتفيالتوأقي

الصفحةالةراءةأواللفظ

الآيةرقم

الأخرى

عمراناسسورة

!وزَلمححُخمِّنمَغْفِرَؤإِكَ)وَسَارِعُوأ

لمحنِيرِ!اَتكِتضوَاَلزُّبُرِ!باَقئنَفوَاَ

133

W

النساءسورة

لأَز!ائَم!وَاَبِهِءلُونَ!سَآءَلَّؤِىاَأدلَّهَ)وَاَتَّقُوأ

المائدةسورة

65اَلطعودت!)وَعَبَدَ

الأنعامسورة

مِّفَزَيَّىلِحَثِيرِلَثَوَصَذَ)

أَؤلَدِهِتمقتلَلمُعثرِ!بأ

شُرَ!آؤُهُئم!

137

الأعرافسورة

Irvيَغرِشُوتَ!!الُؤاْ)وَمَا

التوبةسورة

155الأَنهَرُ!تَختَهَاتخرِى)جَتَّتٍ

)سَارِعُوا!

وبِالزُّبُرِوَبِالْكِتَبِ)

ئمُنِو!ا

رْحَامَ!لأَوَا)

الطَّاغُوتِ!)عَبُدَ

لِكَثِيرٍزُيِّنَوَكَذَلِكَ)

قَتْلُالْمُشْرِكِينَمِّنَ

كاَئِهِمْ!"أَوْلاَدَهُمْ

)يَعْرُشُون!

منتَجْرِي)جَنَاتي

الأَنْهَاوُ!تَحْتِهَا

VAI

YM

،692034

135

346

136
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سررلثمهاا

لآيةأَ

يرذِبوُاْ!قَديْأَنَهُئم)وَماَنُّوّأ

)وَسًّايَعرِشُونَ!

و!هأُفٍّيمُمَاَ!الوفَلَاتَقُاي

يرُيمَلَبُا!مِّنهَاضَيرَا)لَأجَدَنَ

أَشفَارِنَا!بَثنبخعِدْ)رَلبا

يرَعنى!مِّنضاًفَكُيااَئَذِى)اَلمَهُ

الأيةرقيم

يوسفيميريريم

011

النحلسورة

68

الإسراءسريرمي

23

الكهفسورة

36

سبأسمريرمي

91

Jرمالرسورة

of

المّراءةأواللفظ

لأخرىا

بُوا!كُذِّ!ال!

)يَعْرُميُونريه

فَ!أُ)،ريفَأُ)

)منميامُنْقَلَبًاري

)رَبَّنَابَعِّدْبَيْنَ

أَسْفَارِنَا!،

)رَبَّنَابَاعَدْبَيْنَ

أَسْفَارِنَا!هو

)يرُعيم!هو

-371

الصفحة

138
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131

YM

133
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372

الأثيهِّ

يَكفسِيُونَ!بِمَاكاَلُؤأقَوْئا)يِخزِىَ

أ!يدُ!اَلغَنىُّهُوَاَلئهَ)!اِنَّ

يز-

شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءإتفيالسّواتر

ال!فحةالقواءةأواللفظ

لأيةاوقيم3

الأخوى

الجاثيةسورة

14

الحديدسميين

24

-.-حيء

الهـو،الجْزى

)لجزِيَ!

الْغَنِيُّالثه)فَإِنَّ

الحمِيدُ!و

692

YAI
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سرلفهاا

والتفسيريةالشاذةالقراءاتفهرس()ب

الألّلأ

البقرةسورة

العصرصلاةالوسطىوالصلاةالصلواتعلى)حافظوا

قانتين(للّهوقوموا

الجميكةسورة

اللّه(ذكرإلى)فامضوا

طم-*--حكي-

الصكييحية

403

هـ53

373
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74r

ثالثاً

الشريفةوالاَثارالنبويةالأحاديثفهرس

الصفحةالأثرأوالحديث

الألفحرف

الجرَسِ"صلصلةِمثليأتيني"أَحيانا

!ي!((اللّهرسولفِيمن"أخذتها

ثابت"بنوزيدأنتماختلفتم"إذا

وشفتيه"بلسانهتلقاهالقرآنعليهنزل"إذا

حَرْفٍ"عَلَىجِبْرِيلُ"أَقرَأَنِي

الْقُرْآنِ"فِيسُووَةٍأَعْظَمَأُعَلِّمُكَ"أَلا

عليك"القرآنأقرأأن"أمرت

مصحفاً"لهاأكتبأنعائشة"أمرتني

تزفها1أن..الملائكةمنألفاًسبعين"أمر

الدين"منالإسناد"أن

كافٍ"شافٍكلهاأَحْرُفٍسَبْعَةِعَلَأننزِلَالقرآن"إن

حَرْفٍ"عَلَىالْقُرْاّنَأُمَّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَاللّهَّ"إن

IA

Al

148،015

74

55،1،125335

85

59

403

LA

246

41I

158،115،125
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صدشلفها

الألرأوالحدلث

أَحْرُفٍ"سَبْعَةِعَلَىالْقُرْآنَأُمَّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُلبَالدّهَّ"إن

جِرَانها"وضعتناقتهعلىوهوإليهأوحيإذاكانع!ي!النبي"أن

مَغآ(عَامٍكُلِّفِيبِالْقُرْآنِيُعَارِضُنِيكَانَالسَّلامعليهجِبْرِيلَ"إن

"مرةسنةكلبالقرآنيعارضنيكانجبريل"أن

عُلِّمتم"كماالقرآنتقرؤواأنيأمركماللّهرسول"إن

"الأخيرةالعرضةهيهذهقراءتنا"إن

مِنْهُ"تيَسَّرَمَافَاقْرَؤواأَحْرُفٍسَبْعَةِعَلَأُنْزِلَالْقُرْآنَهَذَا"إِن

القدر"ليلةفيالدنياالسماءإلىواحدة!لةالقرآن"أنزل

القدر"ليلةفيواحدةجملةًالقرآن"أنزل

الدنيا"السماءفيالعزةبيتفيوضعحتى،واحدةجملةالقرآنأنزل"

أصبتم"قرأتمحرفأيعلىأحرفسبعةعلالقرآنأنزل"

كَافٍ"شَافٍكُلّهَاأَحْرُفٍسَبْعَةِعلىالْقُرْآنُأنزل"

"علمتموهكمافاقرءوه،السننمنسنةالقرآنقراءة"إنما

أُمِّيِّينَ"أُمَّةٍإِلَىبُعِثْتُ"إِنِّي

السَّكِينَة"وَغَشِيَتْهُإِلَيْهِأُوحِيَإِذْ!رِوالنَّبِيّجَنْبإِلَىلَقَاعِد"إِنِّي

الباءحرف

سنة"لأربعين!سًموااللّهرسول"بُعِثَ

الأَمْرِ"فِيهِيَإِنَّمَاالأحْرُفَالسَّبْعَةَتِلْكَأَنَّ"بَلَغَنِي

375

الصفحة

58?4،1?5،1،126 I

73

97 ، VA

VA

87

97

335

42

AV

114،901

72

93

6-،1913
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rVIلثمبهاتمنأثههـحولهوماالقرآتيةالقراءأتفِىالتواتر

الصفحةيرذراأوالحديث

الجيمحرف

أربعة"ع!يررالدّهرسولعهدعلىالقرآن"جمع

الحاءحرف

البرحاء"منيأخذهكانمافأخذهالوحيعليهأنزلإذا"حتى

حاءحرف

أربعة"منالقرآن"خذوا

الفاءحرف

أَصَابُوا"فَقَدْعَلَيْهِقَرَؤواحَرْفٍفَاُعريما

1(فخذيترضأنخفتحتىعليَّفثقلت

وتتابع"الوحيفحمي

الدنيا"السماءفيالعزةبيتفيفوضعالذكرمنالقراَنفُصِل

قَرَأ"كَمَافَهوحَرفاًمِنْهَاقَرَأَفَمَنْ

1(سنةالقراءة

أولوكم"قرأكمافاقرؤواسنة"القراءة

تجدونهاكمافاقرؤوهسطةّ"القراءة

"الأولعنالاَخريأخذهاسنة"القراءة

فقلتها"الفلقبربأعوذ"قل

القافحرف

19

vi

،8898

141

72

023

1?

I N I

Al

AV

86

87

84
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سرلفهاا

الأثرأوالحديث

الكافحرف

((ا!اسِأَخوَدَ!كب!رّاللهرَسُولُن"ى

((شِدَّةالتَّنْزِيلِمِنْيُعَالِجُ!لَخوِرادلّهرسول"كَانَ

التَّشَهُّدَ"يُعَلِّمُنَا!راللّهرَسُولُ"كانَ

لذلنب"كُرِبَالوحيعليهأنزلإذاءخَب!مادلهنبي"كان

منه"يفلتأنمخافةلسانهيحرك"كان

مَرَّةً"عَامٍكُلَّالْقُرْآنَعبهي!النَّبِيِّعَلَيَعْرِضُ"كان

الُاتٍ"عَشْرَ!لًخييهادلهرَسُولِمِنْنَتَعَلَّمُ"كنا

اللامحرف

الأولى"الكتبةعلىيكتبولكن،ذلكأرىلا"

مسعود"ابنقراءةقرأتكنتلو"

كفر"القراَنفي"المراء

كفر"فيه"المراء

!سَيم"اللّهرسولقرأها"هكذا

الميمرن

الهاءحرف

الصفحة

76

74

83

72

75

VA

83

YAV

303

111

112

85

377
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لثمبهاتثمن"حولهأثيرولماالقرانجةالثتواءاتفيالتوإتر378

الصفحةالأنرأوالحديث3

الواوحرف

سُورَةً"وَسَبْعِينَبِضْعًاع!يورادلهرَسُولىِفِيمِنْأَخَذْتُلَقَدْ"وادلّهَّ

الْبَرْد"الشَّدِيدِالْيَوْمِفِيالْوَحْيُعَلَيْهِيَنْزِلُرَأَيْتُهُ"ولقد

الياءحرف

"تلقاهممنالقرآنتلقيتإنيالمؤمنينأمير"يا

نحويين"على"يأتيني

"صوابكلهالقرآنإنعمر"يا

حَرْفٍ"عَلَىالْقُرْآنَاقْرَأْمُحَمَّد"يا

ير--إإ-*.!-

Af

68

Ar

96

923

هـا9
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بعاًرا

الأشعارفهرس

القوافي(ترتيب)على

البيت

التاءحرف

السبعةفيأنهلوسدوذهأثبتركنيختلوحيثما

الجيمحرف

الفراريجأنقاضالميسأواخرإيغالهنمنأصواتكأن

الراءحرف

وناصرعاضدمنلهافكمعامرابنقراءةوحجتي

اللامحرف

مدخلالقراءةفيلقياسوما

راحمخيروياغفارخيرفيا

متكفلاالرضافيهمافدونك

مجهلاإلاالنحومليميمن

وتفضلاجداًمأمولخيرويا

النونحرف

الأركانالبنةفهذهالقرآنهوإسناداًوصح

937

الصفحة

303

346

345

347

riA

356

12y
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0rA-شبهاتمنأتههـحولهوماالقوآنيةالقراءاتفيالتوأنر

الصفحةالبييت

الواوحرف

212يحوياحتمالاًللرسموكاننحويوجهوافقمافكل

ءأ:--،أة-!"؟

http://www.al-maktabeh.com



rM

خامساً

لهمالمترجمالأعلامفهرس

الألفحرف

.55،2562:العطارأبان

.223:الجعبريإبراهيم

.034الزجا!:السريبنإبراهيم

السعاداتأبوالمبارك-الأثيرابن

84201،كعب:بنأُبَي 49، 09، ، AA،

،801،125،924،025،252،253

،254.255

.343المنيّر(:)ابنالإسكندريأحمد

091،691،مجاهد(:)ابنالتميميأحمد

،791،8919941،002،102،242

L-irا) ، r.

:233.أحمدالدهلوي

.8A:الصاويأحمد

.531،132،81،2287:المهدويأحمد

.102:مهرانبنالحسينبنأحمد

الأذرعيحمدانبنأحمد

.391:الأندرابيعمربنأحمد

01:الحمويعمربنأحمد 0 c 1 4 V.

29.238،:الدمياطيمحمدبنأحمد

.471:الطحاويمحمدبنأحمد

.03:الفيوميمحمدبنأحمد

OV-،1،168آ7:القسطلانيمحمدبنأحمد

،237462.

حمدانبنأحمد-الأذرعي

أحمدبنمحمد-الأزهري

محمدبنأحمد-الإسكندري

.592:القاضيإسماعيل

63،75،المفسّر(:كثير)ابنعمربنإسماعيل

.231

الحسنبنالرحيمعبد-الإسنوي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


rAV

.881:يزيدبنلأسود

هرمزبنالرحمنعبد=لأعر!

خليفةبنيعقوب-لأعشى

مهرانبنسليمان=لأعمش

ادلّهعبدبنمحمود=لألوسي

.401:الأنصاريةأيوبم

عمربنأحمد-لأندرابي

.531:مالكبننس

الباءحرف

291،18،22(:العربي)ابنبكربو

بكرةأبيبنالرحمنعبد-بكرةبو

علي.بنمحمد-لباقر

الطيببنمحمدبكرأبو=لباقلاني

إسماعيلبنمحمد=لبخاري

الفرّاءمسعودبنالحسين=لبغوي

محمدبنأحمد-الدمياطيلبنا

.288392،:لبيهقي

التاءحرف

.333:كهلدنووردتيو

الجيمحرف

محمدبنمحمد-الجزريابن
ترالتوا

.28

دتمب!هاتم!رزأصهحوأصر!وكحاالقكرآنيةالقراءأصفي

(القارئ)القعقاعبنيزيد=جعفرأبو

الجحدريعاصم-الجحْدَري

محمدبنعلي-الجرجاني

عمربنإبراهيم-الجعبري

.254:العطارديحيّانبنجعفر

.252:الصادقمحمدبنجعفر

إسحاقبنخليل-الجندي

.328،932rrr،،401تسيهر:جولد

ادلّهعبدبنالملكعبد-الجويني

الحاءحرف

عمربنعثمان-الحاجبابن

حبانبنمحمد-حبانابن

93،45،96،77،:العسقلانيحجرابن

،116،911،126،148،921،268

،315.311

أحمدبنعلي=حزمابن

67.:المغرِةبنهشامبنالحارث

الحبحاببنشعيب-الحبحاب

.201،531:اليمانبنحذيفة

محمدبنعليبنالقاسم-الحريري

.703:البصريالحسن

.252:طالبأبيبنعليبنالحسين

http://www.al-maktabeh.com



سرلنههاا

.35661،:الأصفهانيمحمدبنالحسين

،142145،:البغويمسعودبنالحسين

.211

131،174،:المغيرةبنسليمانبنحفص

،244.331

.256:الخطابيمحمدبنحمد

013،(:القارئ)الزياتحبيببنحمزة

،252،253،255،264،265،926

،275،692،324،331،345.341

عمربنأحمد=الحموي

الخاءحرف

الرحمنعبد=خلدونابن

إبراهيممحمدبنعلي-الخازن

محمدبنحمد-الخطابي

أحمدبنمحمد=الخطيب

،182،10،2،225255:هشامبنخلف

،264،265،267926.

ا.AAسعد:خليدبن

.222:الجنديخليل

الدالحرف

زيدبنعويمر=الدرداءأبو

383

سعيدبنعثمانعمروأبو=الداني

.ri.،4.:القشيريهندأبيبنداود

مسعودبنالعزيزعبد=الدباغ

2.°0:عباسبنمولىدرباس

موسىبنمحمد-الدميري

الرحيمعبدبنأحمد-الدهلوي

الذالحرف

عثمانبنأحمدبنمحمد-الذهبي

الراءحرف

مِلحانبنعمران=العُطَارديرجاءأبو

أحمدبنالرحمنعبد=الرازي

القادرعبدبنبكرأبيبنمحمد-الرازي

الدين()فخرعمربنمحمد=الرازي

محمدبنالحسين-الأصفهانيالراغب

الحسنبنمحمد-الرضي

.188،425:الرياحيمهرانبنرفيع

الزايحرف

عليبنمحمد=الزملكانيابن

أحمدبنمحمد=زهرةأبو

الكنديعمرانأبو=زاذان

سهلبنالسريبنإبراهيم=الزجا!
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ترأَلعّوا

84.87،:حبيثزبنزر

العظيمعبدمحمد-الزرقاني

بهادربنمحمد-الزركمثي

الزمخشريعمربنمحمود-الزمخشري

.301:أرقمبنزيد

1:ثابتبنزيد 48 ، 1 43 ، 9 0 4AINY.

.252:الحسينبنعليالعابدينزين

السينحرف

الزهريسعدبنمحمد-سعدابن

.534:الخفاجيسنانابن

84.:المعلّىبنسعيدأبو

.186:الخطاببنعمربناددّهعبدبنسالم

88.:حذيفةأبيمولىسالم

لابن(ا)الوهابعبد=السبكي

()الأبالكافيعبدبنعلي-السبكي

محمدبنسهلحاتمأبو=السجستاني

محمدبنعلي-السخاوي

أحمدبنمحمد-السرخسي

.152:الشيبانيإياسبنسعد

ا.Al:المسيببنسعيد

.552:الأنصاريأوسبنسعيد

.iy،14:الأسديجبيربنسعيد

لثمبهئهاتمنءحونهأقلم!وماآنيةالؤالثترأءاتفي

.253254،:المزنيسليمانبنسلام

255.:عيسىبنسُليم

0،321.32:الطوفيسليمان

.254:قتَّةبنسليمان

.252:الأعمنزمهرانبنسليمان

.97301،:الفزاريجندببنسمرة

591،13:السجستانيمحمدبنسهل 30 ، Y L.

.511:الرياحيسلامةبنسيار

بكرأبيبنالرحمنعبد-السيوطي

الشينحرف

أحمدبنمحمد-شنبوذابن

.601،913:الزهريشهابابن

إسماعيلبنالرحمنعبد=المقدسيشامةأبو

محمدمحمد=شهبةأبو

فيرهبنالقاسم-الشاطبي

.174،255:النهشليعياثزبنشعبة

شراحيلبنعامر-الشعبي

25:الحبحاببنشعيب t.

.253452،:شُرْنَفةبنشهاب

عليبنمحمد=الشوكاني

إياسبنسعد-الشيباني

248.924،نِصاح:بنشيبة
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سرلفهاا

الصادحرف

محمدبنأحمد-الصاوي

النوريمحمدبنعلي=الصفاقسي

الرحمنعبدالقاسمأبو-الصفراوي

الرحمنعبدبنعثمان-الصلاحابن

الطاءحرف

.301:الأنصاريطلحةأبو

917،27،2،27712:الجزائريطاهر

5.32

.391،212:عاشوربنالطاهر

.291(:غلبون)ابنالمنعمعبدبنطاهر

.187:اليمانيكيسانبنطاوس

سلامةبنمحمدبنأحمد-الطحاوي

.49:كعببنأُبيّبنالطفيل

.332rrr،:حسينطه

القويعبدبنسليمان=الطوفي

العينحرف

محمدبكرأبو-العربيابن

(القارئعامر)بنادلّهعبدعامر-ابن

.1،22،358031البر:عبدابن

،3

rAc

أحمدبنمحمد-عرفةابن

غالببنالحقعبد-عطيةابن

مهرانبنرفيع=الرياحيالعاليةأبو

سلامبنالقاسم=عبيدأبو

84.)زاذان(:الكنديعمرانأبو

ا،133،9A:()القارئالعلاءبنعمروأبو

291،691،،22544،20،25425،

56،2926.

.452:الجحدريعاصم

،87131،(:النجود)القارئأبيبنعاصم

181،2 4 4 225، ، 691 ، 291 OAS،

،251،254،256،926،275.331

87.:الشعبيشراحيلبنعامر

.188:قيسعبدبنعامر

.71:الصامتبنعبادة

عطيّة()ابنغالببنالحقعبد

264.

r،181،187:السلميالرحمنعبد 5 e.

.251:السيوطيالرحمنعبد

بكرةأبيبنالرحمنعبد

.002:الرازيأحمدبنالرحمنعبد
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ترالتوا

97،،15(:شامة)أبوإسماعيلبنالرحمنعبد

،9801،211،213،242،2062،

16،2،27520،3.335

.102:الفحامعتيقبنالرحمنعبد

.201:عوفبنالرحمنعبد

323.:(خلدون)ابنمحمدبنالرحمنعبد

.482الأعر!:هرمزبنالرحمنعبد

.122:الإسنويالرحيمعبد

.928:الدباغالعزيزعبد

.أآ8:القاضيالغنيعبدالفتاحعبد

.102:الطبريالصمدعبدبنالكريمعبد

أ،rr،132(:القارئكثير)ابنالمكياددّهعبد

182،22 5 ، 1 69 ، 1 29 ، 1 9 1 OAR،

942،05،256،2،926YAK.

.025:المخزوميالسائببناللّهعبد

132،133،)القارئ(:عامربناللّهعبد

،918،191،291،691،225،251

،256،926،2811343 342،Sri،

44ri 8 Lriv? ri t4riocr.

.94،2253:ربيعةبنعيانربناللّهعبد

.161(:قتيبة)ابنمسلمبنالدّهعبد

"27:الجوينيالملكعبد 2، rr.

شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقرأءاتفي

221،(:الدين)تاجالسبكيالوهابعبد

،265،267،268.275

.174:الكوفيالصباحبنعبيد

275.)ورتز(:سعيدبنعثمان

49،123،141،:الدانيسعيدبنعثمان

.184،991،213،288،792

،215(:الصلاح)ابنالرحمنعبدبنعثمان

4?-)r -r 9q ، YIA? YY.

،0،22222(:الحاجب)ابنعمربنعثمان

9،35،32242r.

.AVالزبير:بنعروة

.187:رباخأبيبنعطاء

حيَّانبنجعفر=العطاردي

.04:عباسابنمولىعكرمة

252.قيس:187،بنعلقمة

35.:الجرجانيعلي

151،حزم(:)ابنالأندلسيأحمدبنعلي

،152،241.246

،181،918691،:الكسائيحمزةبنعلي

،225،253،926.275

268،315،:السبكيالكافيعبدبنعلي

325 Lr?.I
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سرلفهاا

.541:الخازنمحمدبنعلي

59.،47:السخاويمحمدبنعلي

91،2،223.276:الصفاقسيمحمدبنعلي

.54:الماورديمحمدبنعلي

.301:سلمةأبيبنعمر

.188،552:العطارديملحانبنعمران

.531،111:العاصبنعمرو

.09،152:الدرداء()أبوزيدبنعويمر

(عياض)القاضيموسىبنعياض

الغينحرف

محمدبنمحمد=الغزالي

المنعمعبدبنطاهر-غلبونابن

الفاءحرف

زيادبنيحمى=الفراء

عليبنمحمدبنأحمد-الفيومي

القافحرف

مسلمبنادلّهعبد=قتيبةابن

335.:المقدلصيقدامةابن

بكرأبببنمحمد=الجوزيةقيمابن

.182:الصفراويالقاسمأبو

387

،401،501،591،392:سلامبنالقاسم

.503

933.:الحريريعليبنالقاسم

991،267،:الشاطبيفيرُّهبنالقاسم

rfA? riV.

محمدبنأحمد-القسطلاني

طالبأبيبنمكي-القيسي

الكافحرف

)المفسّر(عمربنإسماعيلكثير=ابن

(القارئ)المكياددّهعبد-كثيرابن

()القارئحمزةبنعلي-الكسائي

زاهدمحمد-الكوثري

الميمحرف

.ny:النحويمالكابن

التميميأحمدبكرأبو-مجاهدابن

الرحمنعبدبنمحمد-محيصنابن

.5،350،31131العطار:مقسمابن

حبيببنمحمدبنعلي=الماوردي

.651الأثير(:)ابنمحمدبنالمبارد

النحوييزيدبنمحمد=المبرد

.!"187،05،230،341جبر:بنمجاهد
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محمد

محمد

محملى

محمد

محمد

ترلتواا

.321،603:(منصوربوأ)زهريلأا

.252:قرالبا

.66،67،601:البخاري

.9675،سعد(:)ابنالزهري

.222:النويري

.471(:الجوزيةقيم)ابنبكرأبيبن

.661:الرازيبكرأبيبن

.252:ليلىأبيبن

292،603،شنبوذ(:)ابنأحمدبن

.031،311

.222(:عرفة)ابنأحمدبنمحمد

.892(:زهرة)أبوأحمدبنمحمد

.126:الخطيبأحمدبنمحمد

،0،959،44،2925:الذهبيأحمدبنمحمد

265،،2710.32

231.:السرخسيأحمدبنمحمد

.292(:النديم)ابنإسحاقبنمحمد

0.34:الرضيالحسنبنمحمد

.151:الباقلانيالطيببنمحمد

87.المنكدر:بنمحمد

93167،1،22،:الزركشيبهادربنمحمد

،237،238،263،2751325 err،

1.34

شبهاتمقحولهأث!!وماالمّرآنيةالقراءاتفي

.0Yr:البستيحبانبنمحمد

.6،03703:محيصنبنالرحمنعبدبنمحمد

.257:الزملكانيعليبنمحمد

9310.32،:الشوكانيعليبنمحمد

5(:الدين)فخرالرازيعمربنمحمد 4 art،

034.

oyr،201،411:الجزريمحمدبنمحمد

153،167،168،017،018،،185

591،05،220،295،20،21121،

12،2،21341،2،224،225،235

،247،026،261،265،267،268

،926،027،277،281،282192،

،203،603،312،324،325.345

234.:الغزاليمحمدبنمحمد

.122:الدميريموسىبنمحمد

933.المبرد:يزيدبنمحمد

i.93:رضارشيدمحمد

77،971،276.32،:الكوثريزاهدمحمد

216،217،:الزرقانيالعظيمعبدمحمد

.224،792

36،927.:شهبةمحمدمحمدأبو

64،75،341،342،:الزمخشريمحمود

riv' rio, rif' rir.
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.4،607:الألولصياللّهعبدبنمحمود

سليمانبنسلام-المزني

.60،1246:مسلمبنالحجاجبنمسلم

.924:الهذليجندببنمسلم

).186،87:الأنصاريالحارثبنمعاذ

1:جبلبنمعاذ 0 2 4AA.

أوسبنرافعسعيدأبو-المعلى

66.:المثنىبنمعمر

أ،AA:المخزوميشهابأبيبنالمغيرة

.251

.55،2562:الضبيالمفضل

،481،451،182،291:طالبأبيبنمكي

791،012،13،2،222،223092.

.14المعتمر:بنمنصور

.252عمرو:بنالمنهال

العباسأبيبنأحمد-المهدوي

.452:ميمونبنمهدي

النونحرف

إسحاقبنمحمد-النديمابن

،113،181(:)القارئالمدنينعيمأبببننافع

182،981،091،191،291،691،

52،244،248،256،296،22.32

938

لدكهنوورتيود-لدكهنو

شرفبنيحى-النووي

محمدبنمحمد-النُّوَيْري

Pاutحرف

r-54الأعور:موسىبنهارون ,r y.

آ.ا،201،:حزامبنحكيمبنهشام

117،118،128،916.rrOLrr- t.

.133نصير:بنعماربنهشام

الواوحرف

سعيدبنعثمان-ورش

336.موير:وليم

الياءحرف

.403عنها:اددّهرضيعائشةمولىيونسأبو

rro,..r):النووييحمى ,q rttcrr.

.753:اليزيديالمباركبنيحمى

.992الفرّاء:زيادبنيحمى

.522:وثَاببنيحمى

.591:العدوانييعمربنيحيى

،131،918،891(:)القارئالقعقاعبنيزيد
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1،02،225،248،253،264،265،267

.926،692

.942:رومانبنيزيد

المباركبنيحعى-اليزيدي

*--8ث

،132،133(:)القارئالحضرمييعقوب

918،291،891،10،2،225442،

53،2،264،265،267926.

.552:الأعشىمحمدبنيعقوب

-.-
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سادساً

(1)لمراجعوالمصادرا

الكوفي.عاصمعنحفصبرواية:الكريمالقرآن

(أ)

القيسيالقيروانينحتاربنمحمدبنحموشطالبأبببنلمكي:القراءاتمعانيعنالإبانةا-

عبدالدكتور:قراءاتهوخرج،وشرحه،عليهوعلق،وحققهلهقدمهـ(،437)تالقرطبي

.م8591هـ-ا554،الثالثةالطبعة،المكرمةمكة-الفيصليةالمكتبة،شلبيإسماعيلالفتاح

هـ(،ا703)تالقنوجيحسنبنصديق:العلومأحوالبيانفيالمرقومالوشيالعلومأبجد-2

.م7891سنة،-بيروتالعلميةالكتبدارزكار،الجبارعبد:تحقيق

المعروفإبراهيمبنإسماعيلبنالرحمنلعبد:السبعالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعانيإبراز3

مصطفىمكتبةعوض،عطوةإبراهيم:الشيختحقيقهـ(،665)تالمقدسيشامةبأبي

مصر.-الحلبيالبابب

الحلبيالبابيمصطفىطبعة،السلجماسيمباركبنلأحمدالعزيز:عبدسيديكلاممنالإبريز4-

.م691هـ1اrA.سنة،لأولىاالطبعةبمصر،

الكافيعبدبنعلي:للبيضاويالأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاج5-

هـ.أ404،الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارهـ(،756)تالسبكي

المرجعفيوجودهالعدموذلكمكانها؟أوالطبعةتاريخذكرمنخلتالمصادربعضأنستلاحظ(1)

منه.المستفاد
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الدمياطيالبنَّاالغنيعبدبنمحمدبنلأحمدعشر:الأربعةالقراءاتفيالبشرفضلاءإتحاف6-

هـ-ا914،الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،مهرةأنس:تحقيقهـ(،ا171)ت

f MA.

هـ(،119)تالسيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلالللحافظالقرآنعلومفيالإنقان7-

.م8791هـ-ا754(،1)ط،-بيروتدمشقكثير،ابندارالبغا،ديبمصطفى:تحقيق

بتحقيقهـ(44f)تالدانيسعيدبنعثمانعمروأبيالقرَّاءلإمامللقراَنالسبعةالأحرف-8

هـأ184(،1)ط،السعوديةالعربيةالمملكة-جدةالمنار،دارطحَّان،المهيمنعبدالدكتور

م.-7991

إسماعيل،محمدشعبانللدكتور:شبهاتمنحولهاأثيروماوالقراءاتالسبعةالأحرف-9

.م1002هـ-أ24,،الأولىالطبعة،الأدبيالثقافيمكةناديمطبوعات

البشائردارعتر،الدينضياءحسنللدكتورمنهاالقراءاتومنزلةالسبعةالأحرف-01

.م1هـ-889ا904/الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الإسلامية

غازي:تحقيقهـ(،.93)تالمقدسيأحمدبنمحمد:الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن-11

.م0891،دمشق،القوميوالإرشادالثقافةوزارة،طليمات

محمد:تحقيقهـ(،543)تالأندلسيالعربيبناددّهعبدبنمحمدبكرلأبي:القراَنأحكام-12

.لبنان-الفكردارعطا،القادرعبد

دارهـ(،456)تمحمدأبوالأندلسيحزمبنأحمدبنعلي:الأحكامأصولفيالإحكاما-3

هـ.4041الأولىالطبعة،القاهرة،الحديث

تحقيق:هـ(،631)تالحسنأبوالآمديمحمدبنعلي:الأحكامأصولفيالإحكام-41

هـ.أ404،الأولىالطبعة،-بيروتالعرببالكتابدار،الجميليسيدد.

السودانيةوالدارببيروتالجيلدارطبع،البيليأحمدللدكتور:القراءاتبينالاختلافا-5

.ماRAA-8040سنة،الأولىالطبعة،بالخرطوم
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القراءاتإنكارتهمةمنالطبريالإماموتبرئةومشروعيتهمنشؤه:القراءاتفيالاختيارا-6

هـا174،مكة-القرىأمجامعةمطبوعات،شلبيإسماعيلالفتاحعبدللدكتور:المتواترة

=PMl.

العماديمحمدبنمحمدالسعودلأبيتفسير(:)الكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلإرشادا-7

.بيروت،العربيالتراثإحياءدارهـ(،59')ت

اهـ(،25.)تالشوكانيمحمدبنعليبنمحمد:الأصولعلمتحقيقإلىالفحولإرشادأ-8

هـ-1241سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردار،مصعبأوالبدريسعيدمحمد:تحقيى

م.2991

الأسبقالمقارئلشيخالعشر(:القراءاتفيكتابين)ضمنالقصيدمقصودإلىالمريدإرشاد-91

ومطبعةمكتبةشركةعوض،عطوةإبراهيم:وتقديمتحقيقالضَباع،محمدعليالشيخ

.م8491هـ-أ404سنة،الأولىالطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفى

الإمامجامعة،سالمرشادمحمدد.:تحقيق،الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنلأحمد:الاستقامة-02

هـ.ا304،الأولىالطبعة،المنورةالمدينةسعود،بنمحمد

هـ(،463)تالبرعبدبنمحمدبنادلّهعبدبنيوسف:الأصحابمعرفةفيالاستيعاب-21

هـ.ا214الأولىالطبعة،بيروت-الجيلدار،البجاويمحمدعلي:تحقيق

الشافعيالعسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضلأبو:الصحابةتمييزفيالإصابة-22

هـ-أ214سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الجيلدار،البجاويمحمدعلي:تحقيق،هـ(852)ت

م.2991

أبو:تحقيقهـ(،094)تبكرأبوالسرخ!صيسهلأبيبنأحمدبنمحمد:السرخسيأصول-23

_.1372،بيروت-المعرفةدار،لأفغانياالوفا

-للتراثالأزهريةالمكتبةالناشر:،الضباعمحمدعلي:القراءةأصول!بيانفيالإضاءة-24

.م9991هـ-ا024،الأولىالطبعة،القاهرة
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25

26

27

YA

92

03

31

هـ(،375)تخالويهبنأحمدبنحسيناددّهعبدلأبيوعللها:السبعالقراءاتإعراب-

سنة،الأولىالطبعة،بالقاهرةالخانجيمكتبة،العثيمينالرحمنعبدالدكتور:تحقيق

413299 - milام.

ادلّهعبدأبوالزرعيالقيّمابنأيوببكرأبيبنمحمد:العالمينربعنالموقعينإعلام-

.م7391طبعة،بيروت-الجيلدارسعد،الرؤوفعبدطه:تحقيقهـ(،728)ت

(:والمستشرقينوالمستعربينالعربمنوالنساءالرجالطلأشهرتراجم)قاموسالأعلام-

.بيروت-للملايينالعلمدار،الخامسةالطبعةهـ(،ا014)تالزركليالدينخير

بابنالمعروفالدمشقيالزرعيأيوببكرأبيبنمحمد:الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة-

،بيروت-المعرفةدار،الفقيحامدمحمد:تحقيقهـ(،751)تادلّهعبدأبوالجوزيةقيم

.أم759هـ-أ593،الثانيةالطبعة

سنة،الثانيةالطبعة،بيروت-المعرفةدارهـ(،402)تالشافعيإدرش!بنلمحمد:الأم-

هـ.ا393

هـ(،اا6V)تالدهلويادلّهوليالرحيمعبدبنأحمد:الاختلافأسباببيانفيالإنصاف-

هـ.أ454،الثانية،الطبعةبيروت،النفائسدار،غدةأبوالفتاحعبد:تحقيق

الفكر،دار،حسونةالعشاعرفاتالقادرعبدتحقيقهـ(،197)تللبيضاوي:التنزيلأنوار-

.مهـ-أ614سنةطبعة،بيروت

)الباء(

دار،الشافعيالزركشيادلّهعبدبنبهادربنمحمدالدينبدر:الفقهأصولفيالمحيطالبحر-32

.م4991هـ-أ414،الأولىالطبعة-مصر،الكتبي

هـ(،74ه)تحيَّانبأبيالشهيرالغرناطيالأندلسييوسفبنمحمد)تفسير(:المحيطالبحر33-

العلمية،الكتبدار،معوضمحمدعليوالشيخالموجودعبدأحمدعادلالشيخ:تحقيق

.م3991هـ-أ134سنة،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت
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دارهـ(،ا25.)تالشوكانيعليبنمحمد:السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر-34

.بيروت،المعرفة

الفتاحعبدللشيخ:والدَّرةالشاطبيةطريقيمنالمتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور35-

t)تالقاضيالغنيعبد . r،)الأولى،الطبعة،لبنان-بيروتالعربب،الكتابدارأهـ

.ام89اهـ-ا104

هـ(،478)تالحرمينإمامالجوينييوسفبنادلّهعبدبنالملكعبد:الفقهأصولفيالبرهان36-

الرابعة،الطبعةمصر،-المنصورةالوفاء،دار،الديبمحمودالعظيمعبدد.:تحقيق

37

rA

93

45

41

42

أهـ.418

محمد:تحقيقهـ(،497)تالزركشياددّهعبدبنبهادربنمحمد:القرآنعلومفيالبرهان-

هـا19rسنةطبعة،بيروت-المعرفةدار،إبراهيمالفضلأبو

الشاطبي،فيرهبنالقاسممحمدأبيللإمامالفواصلعلمفيالزهرناظمةشرحاليسربشير-

طبعة،الأزهريةللمعاهدالعامةالإدارة-مصر،القاضيالغنيعبدالفتاحعبدالشيختأليف

),a-_vvR v9r(.م

الفيروزاَبادييعقوببنلمحمدالعزيز:الكتابلطائففيالتمييزذويبصائر-

.لبنان-بيروت،العلميةالمكتبة،الطحاويالحليمعبدالأستاذتحقيقهـ(817)ت

تحقيق:هـ(،282)تأسامةأبيبنللحارث:الحارثمسندزوائدعنالباحثبغية-

،المنورةالمدينة-النبويةوالسيرةالسنةخدمةمركز،الباكريصالحأحمدحسينالدكتور

طبعة

تحقيقهـ(،8أV)تالفيروزآبادييعقوببنمحمد:واللغةالنحوأئمةتراجمفيالبلغة-

هـأ704سنة،الأولىالطبعة،الكويت،الإسلاميالتراثإحياءجمعية،المصريمحمد

،بيروت-الزهراءداراهـ(،413)تالخوئيالقاسمأبيللسيدالقرآنتفسيرفيالبيان-

هـ.أ93هسنة،الرابعةالطبعة
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)التاء(

،الحياةمكتبةدارمنشورات،الزبيديمرتضىلمحمدالقاموسجواهرمنالعروستاج-

.نلبنا-بيروت

عبدالفتاحعبدللشيخ:القراءةفيكلّومنهجقراءاتهموتواترورواتهمالعشرةالقرَّاءتاريخ-

الثانية،،الطبعةالقاهرةمكتبةأحمد،جودةصفوتالأستاذ:وتعليقتقديم،القاضيالغني

.م2002هـ-ا423سنة

مكتبةشركة،المكيالكرديالقادرعبدطاهرمحمد:وحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخ-

ثانية.طبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعة

اهـ-418طبعة،القاهرة،الاعتصامدار،شاهينالصبورعبدللدكتور:القرآنتاريخ-

.ام899

الكتبر)تالبغداديالخطيببكرأبو،ثابتبنعليبنلأحمدبغداد:تاريخ-

تاريخ.دون.بيروت-العلمية

علقهـ(،276)تالدينوريقتيبةبنمسلمبنادلّهعبدمحمدلأبي:القرآنمشكلتأويل-

،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار،الدينشمسإبراهيم:وفهارسهحواشيهووضععليه

الأولى،الطبعة

إسحاقأبوالشيرازيالفيروزآبادييوسفبنعليبنإبراهيم:الفقهأصولفيالتبصرة-

هـ.3041،الأولىالطبعة،دمشقالفكر،دارهيتو،حسنمحمدد.:تحقيقهـ(،476)ت

هـ(،676)تالنوويمريبنشرفبنيحىالدينمحصي:القرآنحملةاَدابفيالتبيان-

.م1هـ-839ا304،الأولىالطبعة،دمشق،للتوزيعالعامةالوكالة

الدمشقيالجزائريطاهرللشيخ:الإتقانطريقعلىبالقراَنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان-

غدة،أبوالفتاحعبدبنسلمان:بإخراجهوعُنيغدة،أبوالفتاحعبد:بهعُنيهـ(،ا338)ت
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52

53

of

55

56

57

OA

95

06

الطبعة،لبنان-بيروت،الإسلاميةالبشائردارشركةطبع،الإسلاميةالمطبوعاتمكتب

هـ.ا524الرابعة

العُلاأبوالرحيمعبدبنالرحمنعبدبنمحمد:الترمذيسننشرحالأحوذيتحفة-

اهـ-041،الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدارأهـ(،353)تالمباركفوري

.fM.

هـ(،119)تالسيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد:النواويتقريببشرحالراويتدريب-

.الرياض-الحديثةالرياضمكتبة،اللطيفعبدالوهابعبد:تحقيق

دارهـ(،748)تالذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسللإمام:الحفاظتذكرة-

هـ.ا374سنةطبعة،لبنان-بيروت،العربيالتراثإحياء

الطبعة،لبنان-بيروت،الإسلاميالغربدار،محفوظلمحمد:التونسيينالمؤلفينتراجم-

.م4891هـ-ا404الأولم!

الغرناطيالكلبيجزيبنمحمدبنأحمدبنمحمدللإمام:التنزيللعلومالتسهيل-

4،الرابعةالطبعة،بيروت-العربيالكتابدارهـ(،147)ت . rم8391هـ-ا.

الطبعة،الأبياريإبراهيم:تحقيقهـ(،816)تالجرجانيعليبنمحمدبنعلي:التعريفات-

.بيروت-العربيالكتابدارهـ،أ504سنة،الأولى

السلامعبدالدكتورلشيخنا:الكريمالقراَنألفاظعنهمادلّهرضيأصحابه!شًييهالنبيتعليم-

بأمالكريمالقرآنجامعة-الدينأصولبكلية)مخطوط(دكتوراهرسالةالمجيدي،مقبل

".الباحث"نسخةم،2002بالسوداندرمان

الشافعيالبغويالفرّاءمسعودبنالحسينمحمدلأبي:التنزيلمعالمالمسمىالبغويتفسير-

6(051 - ir،)سنة،الأولىالطبعةسوار،ومروانالعكالرحمنعبدخالدتحقيقهـ

.لبنان-بيروت،المعرفةدارأم،869هـ-أ604

بنعمربناددّهعبدالخيرلأبي":التأويلوأسرارالتنزيل"أنوار:المسمىالبيضاويتفسير-
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الفكر-دار،حسونةعرفاتالقادرعبدتحقيقهـ(،685)تالبيضاويالشيرازيمحمد

.م6991هـ-ا614،بيروت

والتوزبم-للنشرسحنوندارعاشور،بنالطاهرمحمدللشيخوالتنوير:التحريرتفسير-

تونس.

السيوطي،الدينوجلالالمحليالدينجلال:الصاويحاشيةوبهامشهالجلالينتفسير-

هـ.ا414طبعة،بيروت-الفكردار،جميلمحمدصدقي:تصحيحهعلىوأشرفلهقدَّم

بنمحمدبنعليالدينلعلاء":التنزيلمعانيفيالتأويل"لبابالمسمىالخازنتفسير-

البابيمصطفىومطبعةمكتبةشركةطبعهـ(،72ه)تبالخازنالشهيرالبغداديإبراهيم

.م5591هـ-ا375،الثانيةالطبعةبمصر،وأولادهالحلبي

الطبعة،الشربينيالخطيبمحمدالشيخللإمامالمنير:بالسراجالمسمىالعظيمالقراَنتفسير-

.لبنان-بيروتالمعرفةدار،الثانية

العربي.الفكردارطبعة،الخطيبالكريمعبد:للقرآنالقرآنيالتفسير-

فخرالريبخطيبالمشتهرعمرالعلامةبنمحمدللإمام:الغيبومفاتيحالكبيرالتفسير-

هـ-ا504سنة،الثالثةالطبعة،لبنان-بيروتالفكر،دارهـ(،606)تالرازيالدين

.ام859

.لبنان-بيروت،المعرفةدار،الثانيةالطبعةرضا،رشيدمحمدللإمامالمنار:تفسير-

البصريالماورديحبيببنمحمدبنعليالحسنلأبي:والعيونالنكتتفسير-

-بيروت،العلميةالكتبدار،الرحيمعبدبنالمقصودعبدبنالسيدبتحقيقهـ(،54.)ت

.م2991هـ-?4)،2الأولىالطبعة،لبنان

محمدمحمودوتعليقبتحقيق،الطبريجريرلابنالقراَنآيتأويلعنالبيانجامعتفسير-

مصر.-المعارفدارشاكر،محمدأحمدأحاديثهوتخريجمراجعةشاكر،

هـ(،031)تالطبريجريربنمحمدجعفرلأبي:القراَنآيتأويلعنالبيانجامعتفسير-

.م4891هـ-أ504طبعة،لبنان-بيروتالفكر،دار
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الأولى:الطبعة،-لبنانبيروت،القلمدار،الذهبيحسينمحمدللدكتور:والمفسرونالتفسير1-7

.اماهـ-704879

الأزهر-،الإسلاميةالبحوثمجمععاشور،بنالفاضلمحمدللشيخ:ورجالهالتفسير-72

.(13الكتاب-الثانية)السنةم،0791سنةمايوهـ-ا093سنةالأولربيع،القاهرة

محمدتحقيقهـ(،852)تالعسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنأحمد:التهذيبتقريب73-

الإسلامية-البشائردارحلب،-الرشيددارام،iAlهـ-ا04آ،الأولىالطبعة،عوامة

.بيروت

الرسالة،مؤسسةالمجيدي،مقبلالسلامعبدللدكتور:الكريمالقرآنألفاظءشًيمالنبيتلقي-74

.ماسنة(،1)ط،لبنان-بيروت

وراجعه:لهقدمهـ(،833)تالجزريبنمحمدبنمحمدللإمامالتجويد:علمفيالتمهيد-75

.م2502هـ-ا422سنةبطنطا،للتراثالصحابةدارطبعة،شرفجمال

النمريالبرعبدبناددّهعبدبنيوسفعمرلأبيوالأسانيد:المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد76-

عموموزارة،البكريالكبيرعبدومحمدالعلويأحمدبنمصطفى:تحقيقهـ(،463)ت

.?utYnvسنةطبعة،المغرب-الإسلاميةوالشؤونالأوقاف

،بيروت-الفكردارهـ(،852)تالعسقلانيحجربنعليبنلأحمد:التهذيبتهذيب-77

.م404سنة،الأولىالطبعة

رضوانمحمدالدكتوربتحقيق،المناويالرؤوفعبدلمحمدالتعاريفمهماتعلالتوقيف-78

هـ.أ014سنةالأولىالطبعة،-دمشقبيروتالفكر،دار-المعاصرالفكردار،الداية

بتصحيحههـ(،عُني444)تالدانيسعيدبنعثمانعمرولأبي:السبعالقراءاتفيالتيسير-97

.م8491هـ-ا404،الثانيةالطبعة،-بيروتالعربيالكتابدارنشر،أوتويرتزل

)ج(

هـ(،444)تالدانيسعيدبنعثمانعمرولأبي:المشهورةالسبعالقراءاتفيالبيانجامع-08
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سنةخط،ورقة375أوراقهاعددم(،/قراءات)3/رقم،المصريةالكتببدارنحطوطة

أهـ.146

هـ(،67أ)تاددّهعبدأبوالقرطبيفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمد:القرآنلأحكامالجامح-

هـ.ا372سنة،الثانيةالطبعة،القاهرة-الشعبدار،البردونيالعليمعبدأحمدتحقيق

الدينبعلمالمعروفالصمد،عبدبنمحمدبنعليالحسنلأببالإقراء:وكمالالقراءجمال-

مؤسسة،القاضيسيفالدائمعبدالحقعبدوتحقيقدراسةهـ(،643)تالسخاوي

911/الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الثقافيةالكتب f-م.9991هـ

)خ(

السيدبنالبكريلسيد:العينقرةلشرحالمعينفتحألفاظحلعلالطالبينإعانةحاشية-

.بيروت-الفكردار،الدمياطيمحمد

هـ(،ا138)تالسنديالهاديعبدبنالديننورالحسنلأبي:النسائيعلالسنديحاشية-

سنة،الثانيةالطبعةحلب،-الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبوالفتاحعبد:تحقيق

.اماهـ-604869

تحقيق:،المالكيالعدويالصعيديعلي:الربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية-

هـ.ا214،بيروت-الفكردار،البقاعيمحمدالشيخيوسف

الفكر-دار،عابدينبنأمينمحمدالأبصار:تنويرشرحالمختار،الدرعلىالمحتارردحاشية-

هـ\386،الثانيةالطبعة،بيروت

مؤسسة،الأفغانيسعيد:تحقيق،زرعةأبيزنجلةبنمحمدبنالرحمنلعبد:القراءاتحجة-

.م8291هـ-ا254،الثانيةالطبعة،بيروت-الرسالة

تحقيقهـ(،037)تخالويهبنأحمدبنالحسيناددّهعبدلأبي:السبعالقراءاتفيالحجة-

هـ.ا104الرابعةالطبعة،بيروت-الشروقدار،مكرمسالمالعالعبدالدكتور
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يحىأبو،الأنصاريزكريابنمحمدبنزكريا:الدقيقةوالتعريفاتالأنيقةالحدود-98

هـ.ا114،الأولىالطبعة،بيروت-المعاصرالفكردار،المباركمازند.:تحقيقهـ(،629)ت

بالقراءاتوصِلتهمعناهفيالعلماءواختلافومتنهلإسنادهدراسة:السبعةالأحرفحديث-09

،لبنان-بيروت،الرسالةمؤسسةطبعة،القاريالفتاحعبدبنالعزيزعبدللدكتور،القرآنية

.م2002-2341سنة،الأولىالطبعة

الشاطبيأحمدبنخلفبنلمحيرُّهبنللقاسم:السبعالقراءاتفيالتهانيووجهالأمانيحرز-19

المدينة،الهدىدارمكتبة،الزعبيتميممحمد:ومراجعةوتصحيحضبطهـ(،595)ت

.م5991هـ-ا5،14الثالثةالطبعة،السعودية-المنورة

الحميدوعبدخورشيدزكيوإبراهيمالشنتناويأحمدإعداد:الإسلاميةالمعارفدائرة-29

.لبنان-بيروت،المعرفةدار،يونس

يوسفبنأحمدالعباسأبوالدينشهابالعلامة:المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر-39

القلم-دار،الخراطمحمدأحمدالدكتورتحقيقهـ(،756)تالحلبيالسمينبابنالمعروف

،م8791هـ-ا704سنة،الأولىالطبعة،بيروت

الفكر-دار،السيوطيالكمالبنالرحمنعبدالدينجلالبالمأثور:التفسيرفيالمنثورالدر-49

م3991سنةطبعة،بيروت

.القاهرة-الحديثدار،عضيمةالخالقعبدمحمد:الكريمالقراَنلأسلوبدراسات-59

اهـ-141،الأولىالطبعة،الجيلدارحيدر،علي:الأحكاممجلةشرحفيالحكامدرر-69

fMl.

هـ(،584)تالبيهقيالحسينبنأحمدبكرلأبي:الشريعةصاحبأحوالومعرفةالنبوةدلائل79-

.ام859هـ-ا504،الأولىالطبعة-بيروتالعلميةالكتبدار،قلعجيالمعطيعبدتحقيق

محمدبنعليبنإبراهيم(:مالكية)طبقاتالمذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج-89

.بيروت-العلميةالكتبدار،المالكياليعمريفرحونابن
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سّبئهات!مم-حولهآثيروماآنيهّالقرالترأءأتقيالتواتر

)ر(

ودفعها:دوافعهاالكريمالقراَنقراءاتفيالمستشرقينوأوهامالعثمانيالمصحفرسم-

.م0991هـ-ا14!سنة،الثالثةالطبعة،-جدةالمنارةدار،شلبيإسماعيلالفتاحعبدللدكتور

-عمَّانعمَّار،دارالحمد،قدوريغانمللدكتور:تاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسم-ا

.م4002هـ-ا524/الأولىالطبعة،الأردن

محمودالدينشهابالفضللأبي:المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروحا-

.م8791هـ-ا804،لبنان-بيروتالفكر،دارهـ(،أ271)تالبغداديالألوسي

.د:تحقيقهـ(،062)تالمقدسيقدامةبنأحمدبناددّهعبدالمناظر:وجنةالناظرروضة-ا

الثانية،الطبعة،الرياض-سعودبنمحمدالإمامجامعةالسعيد،الرحمنعبدالعزيزعبد

0 93.-i

)ز(

المكتبهـ(،795)تالجوزيبنمحمدبنعليبنالرحمنالتفسير:عبدعلمفيالمسيرزاد-أ

--.A)4-4سنة،الثالثة،الطبعةبيروت-الإسلامي

)س(

_(432)تالبغداديمجاهدبنالعباسبنموسىبنأحمدبكرلأبي:القراءاتفيالسبعة-ا

هـ.ا554،الثانيةالطبعة،القاهرة-المعارفدار،ضيفشوقيالدكتور:تحقيق

هـ(،66f)تالخفاجيسنانبنسعيدبنمحمدبنادلّهعبدمحمدأبيللأميرالفصاحةص_1

91هـ-4141سنة،الثانيةالطبعة،القاهرة-الخانجيمكتبة،فودةعلي:تحقيق 9 f.م

بنمحمدبنعثمانبنعليالقاسملأبي:المنتهيالمقرئوتذكارالمبتديالقارئسراج-أ

طبعة،لبنان-بيروتالفكر،دارهـ(،108)تالبغداديالعذريالقاصحالحسنبنأحمد

.اماهـ-415599سنة
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تحقيق:هـ(،27ه)تالأزديالسجستانيالأشعثبنسليمانداودلأببداود:أبيسننأ-70

الفكر.دارالحميد،عبدالدينمحييمحمد

محمد:تحقيق،البيهقيبكرأبوموسىبنعليبنالحسينبنلأحمد:الكبرىالبيهقيسنن-801

1طبعة،المكرمةمكةالباز،دارمكتبةعطا،القادرعبد 4 1f-م4991هـ.

Y)تالسلميالترمذيعيسىبنمحمدعيسىلأبي:الترمذيسنن-901 7 A)أحمد:تحقيقهـ

.بيروت-العرببالتراثإحياءدار،وآخرينشاكرمحمد

الدار-مكتبة،القاريالفتاحعبدبنالعزيزعبدللدكتور:المجودينومناهجالقراءسننأ-01

1/الأولىالطبعة،المنورةالمدينة f 1 f.هـ

تحقيق:هـ(،303)تالنسائيشعيببنأحمدالرحمنعبدلأبي:الكبرىالسننأ-11

العلمية-الكتبدار،الأولىالطبعةحسن،كسرويسيد،البنداريسليمانالغفارعبدد.

.م1991هـ-ا114،بيروت

الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمداددّهعبدأبيالدينشمسللإمامالنبلاء:أعلامسير-121

الرسالة-مؤسسةالعرقسوسي،نعيمومحمدالأرناؤوطشعيب:تحقيقهـ(،748)ت

هـ.ا134سنة،التاسعةالطبعة،بيروت

(ش)

دمشق.-الفكردار،نحلوفمحمدبنلمحمد:المالكيةطبقاتفيالزكيةالنورشجرةا-`11

هـ(،أ958)تالدمشقيالعكريأحمدبنالحيعبد:ذهبمنأخبارفيالذهبشذراتا-41

.بيروت-العلميةالكتبدار

الدكتور:تحقيقهـ(،672)تالطائيمالكابنمحمدالدّهعبدلأبيالتسهيلشرحا-15

،والإعلانوالتوزيعوالنشرللطباعةهجر،المختونبدويمحمدوالدكتورالسيد،الرحمنعبد

هـ.ا014،الأولىالطبعة

دارالتفتازافب،عمربنمسعودالدينلسعد:التنقيحمتنعلىالتوضيحعلىالتلويحشرحأ-16

.بيروت-العلميةالكتب
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تصحيحهـ(،688)تالأستراباديالرضدالحسنبنمحمد:الكافيةعلىالرضيشرحا-17

،طهران-الصادقمؤسسةالناشر:،قاريونسجامعةعمر،حسنيوسف:وتعليق

.اماهـ-893789

الشاويشزهيرتحقيقهـ(،516)تالفراءالبغويمسعودبنلحسين:السنةشرح-118

.م8391هـ-ا304،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب،الأرناؤوطوشعيب

الدمشقيمحمدبنعليبنعليالعزأبيابنالقاضيللإمامالطحاوية:العقيدةشرح-911

مؤسسة،الأرناؤوطوشعيبالتركيالمحسنعبدبنادلّهعبدالدكتور:تحقيقهـ(،272)ت

م.8791هـ-8041،الأولىالطبعة،بيروت-الرسالة

أحمدالمنعمعبدالدكتور:تحقيق،الطائيمالكابنمحمدادلّهعبدلأبيالشافيةالكافيةشرحا-52

مكة-القرىأمبجامعةالعلميالبحثمركزمنشوراتمن،للتراثالمأموندار،هريدي

.م8291هـ=ا254،الأولىالطبعة،المكرمة

المحمدية.السنةمطبعة،الفتوحيالبقاءأبوالدينتقيالمنير:الكوكبشرح-121

هـ(،044)تالمهدويعمَّاربنأحمدالعباسأبوالإمام:القراءاتتوجيهفيالهدايةشرح-122

مكتبةأم،599_هـ1641سنة،الأولىالطبعةحيدر،سعيدحازمالدكتورودراسةتحقيق

.الرياض-الرشد

بنأحمدبنمحمدالإمام:الأمانيحرزشرحالمعانيكنزالمسمىالشاطبيةعلىشعلةشرحا-23

طبعة،القاهرة-للتراثالأزهريةالمكتبةهـ(،566)تاللّهعبدأبوالموصليالحسينبنمحمد

.أمأهـ-418799سنة

الطبعةهـ(،676)تالنوويمريبنشرفبنيحمىزكريالأبي:مسلمصحيحشرحأ-24

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار،الثانية

النويريعليبنمحمدبنمحمدالقاسملأبيالعشر:القراءاتفيالنشرطيبةشرح-125

العلمية،الكتبدار،باسلومسعدسرورمحمدمجديالدكتور:وتحقيقتقديمهـ(،857)ت

.م3002هـ-ا424سنة،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت
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26

27

YA

92

03

سعيدبنعثمانعمروأبوالإمامالأداء:وحُسنالقُرَّاءفيالخاقانيمزاحمأبيقصيدةشرح-

ولدمحمدد.:إشرافماجستير،رسالةالحربب،بنيدربنغازي:وتحقيقدراسةالدَّاني،

هـ.ا184سنة-مكة،القرىأمجامعة،الشنقيطيسيدي

بابنالمعروفعمروبنعثمانعمروأببالدينجمالللإمام:الأصولمختصرشرح-

هـ.ا304سنة،الثانيةالطبعة،-لبنانبيروت،العلميةالكتبدارهـ(،646)تالحاجب

حققههـ(:32ا)تالطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرلأبيالآثار:مشكلشرح-

الطبعة،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيب:عليهوعلق،أحاديثهوخرّجنصّه،وضبط

.م4991هـ-ا514،الأولى

،زغلولبسيونيالسعيدمحمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرلأبي:الإيمانشعب-

.بيروت-العلميةالكتبدار!0141/الأولىالطبعة

الأندلسياليحصبيموسىبنعياضللقاضي:المصطفىحقوقبتعريفالشفا-

الدينونورالسيروان،وجمال،الرفاعيوأسامةعلي،قرهأمينمحمد:تحقيقهـ(،445)ت

-دمشق.القرآنعلوممؤسسة،بدمشقالفارابيمكتبةالسيد،الفتاحوعبد،عليقره

(ص)

الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمدالإسلامشيخ:الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم-131

،شودريأحمدكبيرومحمدالحلوانيعمرادلّهعبدمحمد:تحقيقهـ(،728)تالعباسأبو

هـ.ا174سنة،الأولىالطبعة،-بيروتحزمابندار

13 i-البستيالتميميأحمدبنحبَّانبنمحمدحاتملأبي:بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح

الثانية،الطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيب:تحقيقهـ(،354)ت

.اماهـ-414399

تحقيقهـ(،256)تالجعفيالبخارياسماعيلبنمحمدادلّهعبدلأبي:البخاريصحيح-133

هـ-ا704سنة،الثالثةالطبعة،بيروت-اليمامةكثير،ابندارالبغا،ديبمصطفىالدكتور

P1AAV.
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النيسابوريالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمالحسينلأبي:مسلمصحيح-134

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيقهـ(،162)ت

(ض)

تحقيق:هـ(،0tr)تالصوفيالأصبهانينعيمأبوأحمدبناددّهعبدبنأحمدالضعفاء:أ-35

.م8591هـ-أ4"5سنة،الأولىالطبعةالبيضاء،الدر-الثقافةدار،حمادةفاروق

ط)

36

37

38

93

04

41

42

43

العلمية-الكتبدار،السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالفضللأبي:الحفاظطبقات-

سنة،الأولىالطبعة،بيروت

محمد:تحقيقهـ(،152)تالفراءبنالحسينبنمحمديعلىأبيبنمحمد:الحنابلةطبقات-

.بيروت-المعرفةدار،الفقيحامد

تحقيق:هـ(،185)تشهبةقاضيبنعمربنمحمدبنأحمدبنبكرأبو:الشافعيةطبقات-

هـ.ا704سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الكتبعالم،خانالعليمعبدالحافظالدكتور

ت)إسحادتىأبوالشيرازيالفيروزآبادييوسفبنعليبنإبراهيمالفقهاء:طبقات-

.بيروت-القلمدار،الميسخليل:تحقيقهـ(،476

هـ(،236)تالزهريالبصريمنيعبنسعدبنمحمدادلّهعبدلأبي:الكبرىالطبقات-

.بيروت-صادردارذثر:

العلمية،الكتبدار،الداووديعلىبنمحمدالدينشمسللحافظ:المفسرينطبقات-

.م8391هـ-أ304،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت

هـ(،728)تالجوزيةقيمابنأيوببكرأبيبنمحمد:الشرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق-

.القاهرة-المدنيمطبعة،غازيجميلمحمدد.:تحقيق

الجزريابنعليبنمحمدبنمحمدالدينشمسالخيرلأبيالعشر:القراءاتفيالنشرطيبة-

المدينة،الهدىدارمكتبةتوزيع،الزعبيتميممحمد:وراجعهوصححهضبطههـ(،833)ت

.المنورة
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ع()

مؤسسةحقي،شيخصفاءمحمدللدكتورالتفاسير:مقدماتخلالمنالقراَنعلوما-44

.م4502هـ-أ524،الأولىالطبعة،لبنان-بيروت،الرسالة

دار،آباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبلأبيداود:أببسننبشرحالمعبودعون-145

هـ.ا514،الثانيةالطبعة،بيروت-العلميةالكتب

)غ(

هـ(،833)تالجزريبنمحمدبنمحمدالخيرأبيللحافظالقرَّاء:طبقاتفيالنهايةغاية-461

هـ.ا004سنة،الثانيةالطبعة،بيروت-العلميةالكتبداربرجستراسر،.:جبنشرهعُني

القارئسراجبذيلمطبوع،الصفاقسينوريعليسيدي:السبعالقراءاتفيالنفعغيث-471

.لبنان-بيروتالفكر،دار،المنتهيالمقرئوتذكارالمبتدي

(ف)

المفتيأدبومعهوالفقهوالأصولوالحديثالتفسيرفيالصلاحابنومسائلفتاوى-148

هـ(،436)تالصلاحابنعمرو،أبوالشهرزوريعثمانبنالرحمنعبدبنعثمان:والمستفتي

الطبعة،بيروت-الكتبعالم،والحكمالعلوممكتبةالقادر،عبداددّهعبدموفقد.:تحقيق

هـ.ا704سنة،الأولى

العسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضللأبي:البخاريصحيحبشرحالباريفتح-941

،بيروت-المعرفةدار،الخطيبالدينومحبالباقيعبدفؤادمحمدبتحقيقهـ(،852)ت

37سنةطبعة R.اهـ

القنوجيالبخاريالحسينعليبنحسنبنصدّيق:القرآنمقاصدفيالبيانفتح-015

-صيدا،العصريةالمكتبة،الأنصاريإبراهيمبناددّهعبدوراجعه،بهعُنيهـ(،"7.11)ت

.م2991هـ-2141سنةطبعة،بيروت
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محمدبنعليبنلمحمدالتفسير:علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح-151

.بيروتالفكر،دارهـ(،ا052)تالشوكاني

عجيلد.:تحقيقهـ(،037)تالجصاصالرازيعليبنأحمد:الأصولفيالفصول-152

هـ.أ504،الأولىالطبعة،الكويت-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،النشميجاسم

بنأيوببنمحمداددّهعبدأبو:بالمدينةأنزلومابمكةالقرآنمنأنزلوماالقرآنفضائل-531

42)تالبجليالضَريس a،)الأولى،الطبعة،سورية-دمشقالفكر،داربدير،عروةتحقيقهـ

.اماهـ-804879سنة

بنأحمدالأستاذتحقيق،الهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو:وآدابهومعالمهالقرآنفضائل-541

الإسلامية.والشؤونالأوقافوزارة،المغربيةالمملكة،م5991،الخياطيالواحدعبد

دار،حمادةفاروقالدكتور:هـ(،تحقيق303)تالنسائيشعيببنأحمد:القرآنفضائلا-55

.م2991سنة،الثانيةالطبعة،-بيروتالعلومإحياء

،بيروت-المعرفةدارهـ(،385)تالفرجأبوالنديمبنإسحاقبنمحمد:الفهرستأ-56

AW--.&?سنة،طبعة rAA?.م

.عشرةالسابعةالطبعة،القاهرة-المعارفدار،حسينطهالدكتور:الجاهليالأدبفيا-57

الأزهرية-الكلياتمكتبةالناشر:،محيسنسالممحمدالدكتور:الكريمالقراَنرحابفي-158

1اi..سنةطبعة،القاهرة 89 0 tf.--م.

.م5991هـ-ا14.سنةطبعة،-بيروتالشروقدار،قطبسيد:القرآنظلالفي-951

-الكبرىالتجاريةالمكتبة،المناويالرؤوفلعبدالصغير:الجامعشرحالقديرفيض-016

هـ.ا635سنة،الأولىالطبعةمصر،

)ق(

هـ(.178)تالفيروزآبادييعقوببنلمحمدةالمحيطالقاموس-161

،القاهرة-السلامدار،إسماعيلمحمدشعبانللدكتورومصدرها:أحكامهاالقراءات-162

.أمهـ-999ا042،الثانيةالطبعة
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دمشق-الفكر،دارالصغير،أحمدمحمودالدكتور:النحويوتوجيههاالشاذةالقراءات-163

.م9991هـ-ا914،الأولىالطبعة،لبنان-بيروتالمعاصر،الفكردارسوريا،

دار،القاضيالغنيعبدالفتاحعبدللشيخ:العربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات-164

.م8191هـ-ا104سنة،الأولىالطبعة،-بيروتالعربيالكتاب

المعروفعمرأبيبنأحمدالمقرئ:المشهورينالرواةبرواياتالمعروفينالقرَّاءقراءات-165

الطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،الجنابينصيفأحمدالدكتور::لهوقدمحققهبالأندرابب،

.م8691هـ-أ75f،الثالثة

-بيروت،القلمدار،الفضليالهاديعبدللدكتور:وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات-166

.م891.سنة،الثانيةالطبعة،لبنان

دار،القاضيالغنيعبدالفتاحعبدللشيخ:والملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات-167

.م5052هـ-ا24آ،الأولىالطبعة،القاهرة-السلام

الطبعة،بيروت-الجيلدار،محيسنسالممحمدالدكتور:العربيةعلومفيوأثرهاالقراءات-681

.214Y991P_?1،لأولىا

أبوالحمويالرضاأبيبنمحمدبنعمربنأحمد:القراءاتأصولفيوالإشاراتالقواعد-961

الطبعة،دمشق-القلمدار.بكارالحسنمحمدالكريمعبدد.:تحقيقهـ(،97ا)تالعباس

.م8691هـ-ا604/الأولى

)ك(

01Vالأنصاريخلفبنأحمدبنعليبنأحمدجعفرلأبي:السبعالقراءاتفيالإقناع-كتاب

مأجامعةطبع،قطامشالمجيدعبدالدكتور:لهوقدَّمحققههـ(،54.)تالباذشابن

الثانيةالطبعة،المكرمةمكة-الإسلاميالتراثإحياءمركز،العلميةالبحوثمعهد،القرى

.م1002هـ-ا422

المنيرابنمحمدبنأحمدالدينناصر:الاعتزالمنالكشافتضمنهفيماالانتصافكتابا-71

.بيروت-المعرفةدار،الكشافبذيلهـ(،683)تالمالكيالإسكندري

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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شبهالتمنحولهأثيروماآنيةالؤأكااتالقرفيالتواتو4

حسنبنعمربنإبراهيمالحسنأبو:القراءاتعلملأجزاءوالإشاراتالضوابط-كتابا

دمشق-الفكر،دار،الحافظمطيعمحمدالدكتور:تحقيقهـ(،88ه)تالشافعيالبقاعي

.م6991هـ-ا614(،1)ط،لبنان-بيروتالفكر،دارسوريا،

تحقيق:هـ(،044)تالمهدويعماربنأحمدالعباسأبوالأمصار:مصاحفهجاء-كتابا

.رمضانالرحمنعبدالدينمحيي

عمربنمحمودالقاسمأبو:التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشّاف-ا

سنة،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردارهـ(،538)تالزنحشريالخوارزميمحمدابن

.أمwvاهـ-793

الكتابدار،البخاريمحمدبنأحمدبنالعزيزعبد:البزدويأصولشرحالأسرار-كشفا

.القاهرة-لإسلاميا

خليفةبحاجيالشهيرادلّهعبدبنمصطفى:والفنونالكتبأساميعنالظنونكشفا-

311،بيروت-العلميةالكتبدارهـ(،67.1)ت f-م.2991هـ

طالبأبيبنمكيمحمدلأبيوحججها:وعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنالكشف-أ

،بيروت،الرسالةمؤسسة،رمضانالدينمحبيالدكتور:تحقيقهـ(،437)تالقيسي

.امهـ-799أ184سنة،الخامسةالطبعة

النبويةالأحاديثمنأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالفيوردفيماالدريةالكواكب-أ

الأئمةونصوصالمشهورةللقراءاتالعثمانيةالمصاحفرسمبيانفيالمأثورةوالأخبار

الحسينيخلفبنعليبنمحمد:ذلكيناسبوماالقراءاتمنالمتواترضابطفيالثقات

الحلبيالبابيمصطفىبمطبعةطبعوالمقارئ،القراءشيخالأزهريالمالكيبالحدادالشهير

هـ.أ434محرم-بمصروأولاده

ال(

الأولى،هـ(،الطبعة171)تالمصريالأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمد:العربلسان-ا

.بيروت-صادردار
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411سلى

عبدبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالإمام:القراءاتلفنونالإشاراتلطائف-

الصبورعبدوالدكتورعثمانالسيدعامرتحقيقهـ(،239)تالعباسأبو،القسطلانيالملك

للشؤونالأعلىالمجلس-العربيةمصرجمهوريةأم،729اهـ-293سنةطبعة،شاهين

الإسلامي.التراثإحياءلجنة-الإسلامية

،لبنانبيروت،للملايينالعلمدار،الصالحصبحيللدكتور:القراَنعلومفيمباحث-

.م0052سنة،والعشرونالرابعةالطبعة

،والعشرونالسابعةالطبعة،الرسالةمؤسسة،القطانمناعللشيخ:القراَنعلومفيمباحث-

.أماهـ-416599

إسحاقأبوالحنبليمفلحبنادلّهعبدبنمحمدبنإبراهيم:المقنعشرحفيالمبدع-

هـ.أ004،بيروت-الإسلاميالمكتبهـ(،488)ت

كتب.تجارتكارخانهطبعة،هواوينينجيب:تحقيق،المجلةجمعية:العدليةالأحكاممجلة-

الطبرسيالحسنبنالفضلعليأبيالإسلاملأمين:القراَنتفسيرفيالبيانمجمع-

الأعلميمؤسسة،الاختصاصيينوالمحققينالعلماءمنلجنةتحقيقهـ(056)ت

هـ.أ514الأولىالطبعة،-بيروتللمطبوعات

الكتابدار-للتراثالرياندارهـ(،708)تالهيثميبكرأبيبنعليالزوائد:مجمع-

هـ.7041سنةطبعة،بيروت-القاهرة،العربي

هـ(،676)تزكرياأبوالنوويمريبنشرفبنيحىالدينمحصي:المهذبشرحالمجموع-

.م6991هـ-ا174،الأولىالطبعة،-بيروتالفكردار،مطرجيمحمود:تحقيق

جمعهـ(،728)تتيميةبنالحليمعبدأحمد:تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموعة-

طبعة،الرياض-الكتبعالمدار،الحنبليالنجديالعاصميقاسمبنالرحمنعبد:وترتيب

.أم99اأهـ-421سنة
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شبهاتمنحولهأثيرو!االقرآنيهَالقراءاتفيالتواتر

الطبعة،الأردن-عمّانعمار،دارالحمد،قدوريغانمللدكتور:القرآنعلومفيمحاضرات-

.م3002هـ-ا234/لأولىا

جنيبنعثمانالفتحلأبيعنها:والإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب-

الطبعة،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدارعطا،القادرعبدمحمد:تحقيقهـ(،293)ت

.م1هـ-899ا914/الأولى

الأندلسيعطيةبنغالببنالحقعبدمحمدلأبيالعزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر-

الطبعة،لبنان-العلميةالكتبدارمحمد،الشافيعبدالسلامعبد:تحقيقهـ(،542)ت

.امهـ-399ا134،الأولى

طه:تحقيقهـ(،606)تالرازيالحسينبنعمربنمحمد:الأصولعلمفيالمحصول-

هـ.ا1،004ط،الرياض،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،العلوانيفياضجابر

الآفاقدارهـ(،456)تمحمدأبوالظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنعلي:المحلى-

العربي.التراثإحياءلجنة،بيروت،الجديدة

محمودتحقيقهـ(:721)تالرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنلمحمدالصحاحمختار-

.م5991هـ-ا514:سنةطبعة،-بيروتناشرونلبنانمكتبةخاطر،

دراسةهـ(،694)تنجاحبنسليمانداودأبيللإمام:التنزيللهجاءالتبيينمختصر-

والأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة،شرشالمعمّربنأحمدبنأحمدالدكتور:وتحقيق

بالتعاون،المنورةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمعطبعوالإرشاد،والدعوة

السعودية،العربيةالمملكة-بالرياضالإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزمع

اهـ.42اسنة

النسفيمحمودبنأحمدبنادلّهعبدالبركاتلأبي:التأويلحقائقفيالتنزيلمدارك-

تاريخ.دون،بيروت-العربيالكتابدارنشرهـ(،017)ت

دراز،اللّهعبدمحمدللدكتور:(مقارنوتحليلتاريخي)عرضالكريمالقرآنإلىمدخل-
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51

52
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المعرفة-دار،بدويمحمدالسيدالدكتور:مراجعة-عليالعظيمعبدمحمد:ترجمة

لإسكندرية.ا

مكة-سالممكتبةالناشر،إسماعيلمحمدشعبانللدكتور:القراءاتعلمإلىالمدخل-

.م02هـ-424153سنة،الثانيةالطبعة،المكرمة

،بالقاهرةالسنَّةمكتبة،شهبةأبومحمدمحمدالدكتور:الكريمالقراَنلدراسةالمدخل-

.م3002هـ-2341سنة،الثانيةالطبعة

.بيروتصادردار،أنسبنمالكللإمام:الكبرىالمدونة-

مكتبةالنجار،الحليمعبدترجمةإجنتس،تسيهرجولد:الإسلاميالتفسيرمذاهب-

.ام9آهسنةطبعة-مصر،الخانجي

بنإسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهابالعزيز:بالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد-

كثير،ابندار،قولاجا-لتيطيارحققهم(،1267)تالمقدسيشامةبأبيالمعروف،إبراهيم

53طبعة،بيروت-دمشق iم7591هـ-ا.

هـ(،04ه)تالنيسابوريالحاكمادلّهعبدبنمحمداددّهعبدلأبي:الصحيحينعلالمستدرك-

هـ-ا14اسنة)1(،،طبيروت-العلميةالكتبدارعطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق

.ام099

.القاهرة-المعارفدارطبعة،العقيقينجيب:المستشرقون-

الفكر-دارهـ(،05ه)تحامدأبوالغزاليمحمدبنمحمد:الأصولعلممنالمستصفى-

.تبيرو

أحمدالشيختحقيقهـ(،142)تالشيبانيحنبلبنأحمداددّهعبدلأبيأحمدةالإماممسند-602

.م1هـ-589اrVVسنة-مصر،المعارفدارطبعشاكر،

مصر.-قرطبةمؤسسة،الشيبانيحنبلبنأحمدادلّهعبدلأبيأحمد:الإماممسند-702

80Y-2)تالبزارالخالقعبدبنعمروبنأحمدبكرلأبيالبزار:مسند 9 Y،)محفوظد.تحقيقهـ
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شجهاتمقحولهآث!!وساالقرآنيةالقرأءأتفيالتوإض

الطبعة،لبنان-بيروت،والحكمالعلوممكتبة-القرآنعلوممؤسسةاددّه،زينالرحمن

هـ.ا954سنة،الأولى

إسحاقبنأحمدبناددّهعبدبنأحمدنعيملأبي:مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرجالمسند2-

الكتبدار،الشافعيإسماعيلحسنمحمدحسنمحمد:تحقيقهـ(،43.)تالأصبهاني

.م6991،الأولىالطبعة،بيروت،العلمية

هـ(،354)تالبستيالتميميحاتمأبوأحمدبنحبانبنمحمدالأمصار:علماءمشاهير-2

.م9591،بيروت-العلميةالكتبدارفلايشهمر،المستشردا:تحقيق

.بيروت-العلميةالمكتبةطبعة،الفيوميعليبنمحمدبنأحمدالمنير:المصباح2-

علىمحمدالشيختحقيقهـ(،338)تالنحاسجعفرلأبي:الكريمالقراَنمعاني-2

سنة،الأولىالطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة-مكة-القرىأمجامعةنشر،الصابوني

نجاتي،يوسفأحمد:تحقيقهـ(،702)تالفرَّاءزيادبنيحصيزكريالأبي:القرآنمعاني-2

1.،الثانيةالطبعة،للكتابالعامةالمصريةالهيئةالنجار،عليمحمد SA.هـ

للإمام":تفسيره،علومه،جدله،إعجازه،جمعه،كتابته،"نزوله:القرآنالكبرىالمعجزة-2

.م8991هـ-81f1سنةطبعة،القاهرة-العربيالفكردار،زهرةأبيمحمد

العربي.الفكردار،إبراهيمإسماعيللمحمد:القرآنيةوالأعلامالألفاظمعجم-2

بنطارق:تحقيقهـ(،036)تالطبرانيأحمدبنسليمانالقاسملأبي:الأوسطالمعجم_2

سنةطبعة،القاهرة-الحرميندار،الحسينيإبراهيمبنالمحسنوعبدمحمدبنادلّهعوض

هـ.ا154

الفكر،دارهـ(،626)تالحموياللّهعبدبنياقوتاللّهعبدلأبي:البلدانمعجم-2

.بيروت

العامةالمصريةالهيئةبمطابعطبع،العربيةاللغةمجمعوضع،الكريمالقرآنألفاظمعجم-2

.للكتاب
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91

21

22

23

24

25

،مكرمسالمالعالعبدوالدكتورعمرنحتارأحمدالدكتورإعداد:القرآنيةالقراءاتمعجم2-

.م1هـ-839ا304سنة،الأولىالطبعة،الكويتجامعةمطبوعات

هـ(،36.)تالطبرانيأيوببنأحمدبنسليمانالقاسملأبيللطبراني:الكبيرالمعجم-2

الثانيةالطبعة،الموصل-والحكمالعلوممكتبة،السلفيالمجيدعبدبنحمديتحقيق

.P)RAr_هـا404

العربيالتراثإحياءدار،كحالةرضاعمر:العربيةالكتبمصنفيتراجم:المؤلفينمعجم2-

.بيروت-المثنىمكتبة،بيروت-

مكتبةهـ(،الناشر:ا35أ)تسَرْكِيسإليانليوسف:والمعربةالعربيةالمطبوعاتمعجم-2

هـ.أ014سنة،قم-بهمنمطبعة،النجفيالمرعشيالعظمىاددّهآية

الثقافية.نويهضمؤسسة،3041سنة،الأولىالطبعة،نويهضعادل:المفسّرينمعجم-2

عبدفؤادلمحمد:الشريفالمصحفبحاشية،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم-2

.م6991هـ-أ174سنةالأولىالطبعة،القاهرة،الحديثدار،الباقي

البكريالعزيزعبدبناللّهعبدعبيدلأبي:والمواضعالبلادأسماءمناستعجممامعجم-2

سنةالثالثةالطبعة،بيروت-الكتبعالمالسقا،مصطفى:تحقيقهـ(،487)تالأندلسي

اهـ.534

بتحقيقهـ(،93)تهزكريابنفارسبنأحمدالحسينلأبب:اللغةمقاييسمعجم-226

وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،هارونمحمدالسَّلامعبد:وضبط

.أمهـ-969ا938،الثانيةالطبعةبمصر،

هـ(،26ا)تالكوفيالعجليصالحبناددّهعبدبنأحمدالحسنلأبي:الثقاتمعرفة-227

الأولى،الطبعة،المنورةالمدينة-الدارمكتبةالبستوي،العظيمعبدالعليمعبد:تحقيق

.أماهـ-455859

الذهبيقايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمدوالأعصار:الطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة228-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،عباسمهديوصالحالأرناؤوطوشعيبمعروفعوادبشار:تحقيقهـ(،748)ت

هـ.ا404سنة،الأولىالطبعة،-بيروتالرسالةمؤسسة

المطرزبنعليبنالسيدعبدبنالدينناصرالفتحلأبي:المعربترتيبفيالمغرب-22

حلب،-زيدابنأسامةمكتبةنحتار،الحميدوعبدفاخوريمحمود:تحقيقهـ(،61.)ت

.ام979سنةالأولىالطبعة

المقدسيقدامةبنأحمدبنادلّهعبدالدينموفق:الشيبانيحنبلبنأحمدالإمامفقهفيالمغني5-23

هـ.ا504،الأولىالطبعة،بيروت-الفكردارآهـ(،52)تمحمدأبوالدمشقي

الأصفهانيبالراغبالمعروفمحمد،بنالحسينالقاسملأبي:القرآنغريبفيالمفردات-231

مصطفىنزاربمكتبةوالدراساتالبحوثبمركزوالإعدادالتحقيقتمّهـ(،205)ت

سنة،الأولىالطبعة،الرياض-المكرمةمكةالباز،مصطفىنزارمكتبةالناشرونالباز،

.ام-1418799

1"Y1-الحواشيووضعالمتنضبطهـ(،808)تخلدونبنالرحمنعبد:خلدونابنمقدمة

الطبعة،بيروت-الفكردارزكار،سهيلالدكتور:مراجعة،شحادةخليل:والفهارس

4سنة،الثالثة ( Vم6991هـ-ا.

الداني،سعيدبنعثمانعمروأبيللإمامالأمصار:أهلمصاحفمرسوممعرفةفيالمقنع233-

.القاهرة-الزهريةالكلياتمكتبة،قمحاويالصادقمحمدتحقيق

تحقيق:هـ(،548)تالشهرستانيأحمدبكرأبيبنالكريمعبدبنمحمد:والنحلالملل-234

هـ.ا404سنةطبعة،-بيروتالمعرفةدار،كيلانيسيدمحمد

الأساسية:ومقوماتهاوتطورهانشأتهاالقرآنيالنحونظرية:القرآنيةالدراساتمن-235

هـ.ا504،الأولىالطبعةالنشر(،لدارذكر)دون،الأنصاريمكيأحمدللدكتور

تحقيق:م(،4891)تالزرقانيالعظيمعبدمحمدللشيخ:القرآنعلومفيالعرفانمناهل-236

.م6991سنة،الأولىالطبعة،-بيروتالفكردار،والدراساتالبحوثمكتب
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عثمانعمروأببالدينجمالللإمام:والجدلالأصولعلميفيوالأملالوصولمنتهى-237

،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدارهـ(،646)تالحاجببابنالمعروفعمرو،ابن

.م8591هـ-ا504سنة،الأولىالطبعة

محمود،أحمدفائقتيسيرد.:تحقيق،الزركشياددّهعبدبنبهادربنمحمدالقواعد:فيالمنثور-238

هـ.ا554،الثانيةالطبعة،الكويت-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة

بنمحمدبنمحمدالخيرأبيالدينشمسالعلامةللإمام:الطالبينومرشدالمقرئينمنجد-923

العربيةالمملكةالفوائد،عالمدار،العمرانمحمدبنعلي:بهعُني،)تالجزري

هـ.أ914/الأولىالطبعة،المكرمةمكة-السعودية

محمدد.:تحقيقهـ(،728)تالحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد:النبويةالسنةمنهاج-024

هـ.ا604،الأولىالطبعة،قرطبةمؤسسة،سالمرشاد

تحقيق:هـ(،304)تالحسنبنالحسينادلّهعبدأبيللشيخ:الإيمانشعبفيالمنهاج_241

.م9791هـ-ا993،الأولىالطبعةالفكر،دارطبعة،فودةمحمدحلمي

تحقيق:،جماعةبنإبراهيمبنلمحمد:النبويالحديثعلوممختصرفيالرويالمنهل

هـ.أ604،الثانيةالطبعة،-دمشقالفكردار،رمضانالرحمنعبدالدينمحمىد.

إسحاقأبوالمالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراهيم:الشريعةأصولفيالموافقات243-

.بيروت-المعرفةداردراز،اددّهعبد:تحقيق،هـ(097)تالشاطبي

هـ(،459)تاددّهعبدأبوالمغربيالرحمنعبدبنمحمد:خليلمختصرلشرحالجليلمواهب44-2

هـ.أ893،بيروت،الثانيةالطبعةالفكر،دار

الموسوعةمطبعة،بالكويتالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةإصدار:الفقهيةالموسوعة54-2

تاريخ.دون،الكويت-الفقهية

الأعلميمؤسسةمنشورات،الطباطبائيحسينمحمدللشيخ:القرآنتفسيرفيالميزان-246

.م8391هـ-ا304سنة،الخامسةالطبعة،لبنان-بيروت،للمطبوعات
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48

94

05

51

52

53

54

لثمبب!هاتمق"حولهآثريروماالقرآنيةالمّواءأت!التواتر

)ن(

الجزريبابنالشهير،الدمشقيمحمدبنمحمدالخيرأبيللحافظالعشر:القراءاتفيالنشر-

الفكر.دارطبعة،الضبَّاعمحمدعليالأستاذومراجعتهتصحيحهعلىأشرفهـ(،833)ت

?_(21v)تالزيلعيالحنفيمحمدأبويوسفبناللّهعبد:الهدايةلأحاديثالرايةنصب-

هـ.ا357طبعة-مصر،الحديثدار،البنورييوسفمحمد:تحقيق

البقاعيعمربنإبراهيمالحسنأبوالدينبرهانوالسور:الآياتتناسبفيالدررنظم-

.م2991هـ-ا134،الثالثةالطبعة،المكرمةمكة،التجاريةالمكتبةهـ(،88ه)ت

شرف:تحقيقهـ(،34ه)تالكتَّانيجعفربنلمحمدالمتواتر:الحديثمنالمتناثرنظم-

مصر.-السلفيةالكتبدار،الثانيةالطبعة،حجازي

الجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبيالدينلمجدوالأئر:الحديثغريبفيالنهاية-

،بيروت-العلميةالمكتبة،الطناحيمحمدومحمودالزاويأحمدطاهر:تحقيقهـ(،606)ت

.اماهـ-993979طبعة

محمدبنعليبنمحمدالأخبار:منتقىشرحالأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيل-

هـ.أ739،بيروت-الجيلدار،الشوكاني

)هـ(

الفجردار،المرصفيعجميالسيدالفتاحعبد:الباريكلامتجويدإلىالقاريهداية-2

.م1002هـ-أ124،الأولىالطبعة،المنورةالمدينة-الإسلامية

(و)

القاضيالغنيعبدالفتاحعبدللشيخالسبعالقراءاتفيالشاطبيةشرحفيالوافي-2

السادسة،الطبعة،المنورةالمدينة-الدارمكتبةجدة،-السواديمكتبةهـ(،أ304)ت

1540-RROام.
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بنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسلأبيالزمانوأنباءالأعيانوفيات-255

.بيروت-الثقافةدار،م6891سنةطبعة،عباسإحسانهـ(،تحقيق168)تخلكان

:والمقالات()العلميةوالأبحاثالمجلات

المطبوعاتمؤسسةطبع،القاضيالفتاحعبدللشيخ:الكريمالقرآنقراءاتفيأبحاث-256

بمصر.الإسلامية

،الطهطاويعزّتمحمدللمستشار،الأرضفيالسماءمننزلكيفالكريمالقرآن:بحث_257

.م4891يونيوهـ=ا404رمضان-والخمسونالسادسةالسنة-التاسعالجزءالأزهر،مجلة

إبراهيمللشيخ:القراءاتفنونلنظمهمعجزالعثمانيةالمصاحففيالقرآنرسم:بحث-258

هـ-أ114الحجةذو،والستونالثالثةالسنة-عشرالثانيالجزءالأزهر،مجلة،عوضعطوة

م.1991يونيو

حولية،الطحانأحمدإسماعيلللدكتورفيهاالطبريومنهجالقراءاتنقدظاهرة:بحث-925

م9891هـ-ا954سنة،السابعالعددقطر،جامعة-الإسلاميةوالدراساتالشريعةكلية

وتوجيه"ودراسة"جمعالعثمانيةالمصاحففيالقرآنيةالكلماتمنرسمهاختلفما:بحث-026

العلمي-النشرمجلس،الإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلة،المجاليخازرمحمدللدكتور

مارسهـ-أ524محرم،والخمسونالسادسالعدد-عشرةالتاسعةالسنة،الكويتجامعة

(:الإجراءات،الأهداف)الدوافع،المجيدللقرآنالعثمانيالجمعفيمراجعات:بحث-261

سنة34،العدد،القاهرةجامعة-العلومداركليةمجلةالمجيدي،مقبلالسَّلامعبدللدكتور

م.4002

،هرماسإسماعيلبنالرزاقعبدللدكتورالقرآنربانيةفيالمستشرقينمطاعن:بحث-262

الرابعةالسنة،الكويتجامعة-العلميالنشرمجلس،الإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلة

.م9991أغسطسهـ-ا024الآخرربيع،والثلاثونالثامنالعدد-عشرة
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لثمبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر542

للدكتور"والنحاةالقرَّاءبينوالقياس"الرواية:والنحويةالقرآنيةالدراساتمن:بحث-263

والدراساتالشريعةبكليةالإسلاميوالتراثالعلميالبحثمجلة،شلبيالفتاحعبد

الثاني،العدد،السعوديةالعربيةالمملكة،المكرمةمكة-القرىأمجامعة-الإسلامية

1Rvi--)ArAA,.

فيالمستشرقينبعضدعاوىعلو)وردّ(،القرآنيةالقراءاتفي)دراسة:قرآنيةبحوث-264

الإسلاميةالبحوثمجمعمطبوعاتضمنالسعيد:لبيبللدكتور(القرآنيةالقراءاتشأن

بمطابمطبعام،719مارسهـ-ا193محرم،الرابعالمجلد،السادسالمؤتمرالأزهر،-

.بالقاهرةوالنشرللطباعةالمصريةالشركة

3ا)تالكوثريحسنبنزاهدمحمدالشيخالعلامة:الكوثريمقالات-265 vطبعةهـ(،ا

.القاهرة-للتراثالأزهريةالمكتبةالناشر:م،4991هـ-ا414

يلأيم
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0000000000000000000000000000000073الكريمالقرآنتنزيلمراحل:الثالثالمطلب
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.....................منجماً.أومفرقاًالقرآننزولأولاً:
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00000000000000000000000000000000000000411أحرفسبعةعلىالقراءةرخصةأولاً:

115................................................الرخصةهذهحقيقةاسباب

0000000000000000000117أحرفسبعةعلىالقراءةرخصةومكانزمانتحديدثانياً:

012....................................................والمختارالراجحالقول

00000000000000000121منهاتبقىوماواختلافهاالسبعةالأحرفمعنى:الثانيالمبحث
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00000000000000000141(كافٍشافٍ)كلها:!سًبهمّقولهفيالكليةنوع:الثالثالمطلب
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151

lov
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................................................بالقبولالمتلقى

...................."السند"القرائيةالروايةصحة:الثانيالمطلب
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المتواترةالقراءةنقلفيالمحدثينومناهجالقراءمناهجبينالفرق

..................القراءاتتواترفيالعلماءكلام:الثالثالمطلب
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.......تواترهافيالعلماءوكلامللعشرالمكملةالثلاثالقراءات
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شبهاتمنحولهأثيروماالقراَنيةالقراءاتفيالتواتر
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00000000000000000000278المتواترالمصحفرسمموافقة:الثانيالركن:الثالثالمبحث
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....................تقديراًأوتحقيقاًللقراءاتالعثمانيالمصحفرسماحتمال!

.........خطهمخالفةعلىوالإنكارالمصحفرسمفيالتوقيف:الثانيالمطلب

...........................................العثمانيبالرسموالالتزامالتقيد

........................أصلهعلىالقرَانلبقاءالعثمانيالرسمعلىالمحافظة
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.............................العربيةاللغةموافقة:الثالثالركن:الرابعالمبحث

...................................العربيةاللغةموافقةمعنى:الأولالمطلب

...........الشرطيةلبقاءمسوغهناكوهلشرطاًكونهمعنى:الثانيالمطلب

.................بهاالقراءةوحكمالشادْةبالقراءاتالتعري!:الخامسالمبحث

....................................الشاذةبالقراءةالتعريف:الأولالمطلب

........................................................الشاذتتبعمنأول

.....................................................الشاذةالقراءاتانواع

............................منهاالعلماءوموقصبالشادْالقراءةحكم:الثانيالمطلب

.....................................بالشاذالقراءةحكمفيالقولخلاصة

............عليهاوالردالقراءاتتواترحولوالطعونالشبهات:الثالثالفصل

المصحف.ورسمالقراءاتتواترحولوالطعونالشبهاتتفنيد:الأولالمبحث

.............................المسلمينطوائفبعضشبهات:الأولالمطلب
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0000000000000000000000325آخرمصرفيمشتهرةغيرمصرفيمتواترةقراءةإنكار

00000000000000000000000000328المستشرقينبعضومطاعنشبهات:الثانيالمطلب

00000000000000000000000000328القراءاتمصدرفيالطعنالمستشرقينبعضتجني

............................المصحفرسمفيالطعنالمستشرقينبعضتجني

.........العربيةحيثمنفيهاالمطعون()المتناقلةالمتلقاةالقراءات:الثانيالمبحث
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..............................................................القراءاتدْهرس
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الذاتيةالسيرة

الشخصية:البيانات

هبشان.عوضسالمحسن:الاسم

اليمن.-حضرموت-تريممدينةالميلاد:

habshan:لالكترونياالبريد !4 hotmail. com

العمل:

المملكة-الدمَّامجامعة-الباطنبحفرالتربيةبكليةالمساعدالقرآنيةالدراساتأستاذ-

)حالياً(..1252-52.'الجامعيللعامالسعودية

والتكنولوجيا،للعلومحضرموتبجامعةالتربيةبكليةالمساعدةالتدريسهيئةعضو-

.الآنوحتى،م002"عاممعيداًتعينهمنذ

(:)الاكاديميةالعلميةالمؤهلات

المساعد:القراَنيةالدراساتأستاذ-

(.القرآنوعلوم)التفسير:العامالتخصصنر

التجويد(.،القراءات،القرآن)علوم:الدقيقالتخصصة

فيالعلومداركلية-القاهرةجامعةمن)الدكتوراه(العلياالعالميةشهادةعلىحاز-
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شبهاتمنحولهأ!روماالمّرانيةالقرأءاتفيَالتواتر432

أطروحته:عنوانوكان(،الأولى)الشرفبمرتبة(والقراءاتالقرآنوعلوم)التفسيرتخصص

(.الهجريالرابعالقرننهايةحتىالكريمللقرآنالمختارةللقراءاتالمفسرين)توجيه

داركلية-القاهرةجامعةمن)الماجستير(الأولىالتخصصشهادةعلىحاز-

الرسالة:عنوانوكان،)ممتاز(بتقدير(والقراءاتالقراَن)علومتخصصفي،العلوم

(.شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفي)التواتر

الجامعةمنالإسلاميةالدراساتفيماجستير()تمهيديعامدبلومعلىحصل-

.م0052-9991الجامعيالعامفيبصنعاءاليمنية

)ومعهاوعلومهالكريمالقرآنفي)البكالوريوس(العلياالإجازةعلىحصل-

-5991منالفترةفي.اليمنصنعاء-الكريمللقراَنالعُلياالكليةمن(السبعالقراءات

.ام999

العلمية:الأبحاث

.الهجريالرابعالقرننهايةحتىالكريمللقراَنالمختارةللقراءاتالمفسرينتوجيه-

.شبهاتمنحولهأثيروماالقرآنيةالقراءاتفيالتواتر-

للنشر(.مقبول)بحثللقراءاتوتوجيههالبصريالعلاءبنعمروأبو-

عنعبارةصوتيبرنامجوهو-اللمبتدئين(التجويدأحكامفيالمفيدالمرشد-

ح(.4ووكاست)كتاب

كئي-*-كبمء
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ع/،!لملأ؟*،/7ص-لم*-لأء*ل!!،لأصسصى ،ى،كا!/2/*ء،/3!/،+**-كا"!/!لم،.3بر،كأء3،لم/ء0-،رزبر،"بر،،ص!

سلم3!ءكا!،/!!!!./.لم/لى+كا/ء!3،!ءلم؟ص

سر،لأ/7!./إ"اور3/!-لم//،؟صكاكالم/،/كالا//ء/مكاكس/لأ،!!،رلم!ش،س/؟(لم،،،!./!!./لي!/!؟سلا!-

/-/م،///:!!لأ/،لا/،لم3/كا؟لأ!*//!لم/!سلألأ

"!كار*،3+!/سلمع/لم/لأ/،!،-ء+/*2*ض8،كا3-ًكالا،كل////؟،ور؟!!/م+!1،

7ء"فيص//س!!!لأ-(لا73!،!/،!لالم!3لا!373ءص"،/،طلى"لم/،3،)ش:و3ر،//ء/ع3لأ،ءّ!لى،+لا++/ء،*3-!3،/ص/!ىي//"خم،37؟سلمو!،/2!م؟!*ج!،؟لإ/*لمبر

،،بر!\/ءلا//ص"الممكا!//،!/يبي!3ع1،كاى،علأ/لم!برمكا!6/-/-لى،7!لا!/لا؟!؟،كا?برلملأ،لا1!!!/ش؟،3،ء

!*+ءلم؟،ء1/7،لا/لأ/!،لا/3*،لا/كا/ء،لا،/لم/ء3،لم/م،7صبر2/!/!،!لا/كا!ى+كا!-+لملأس؟لم\،،/3

+-،7سء3/*،(و،،ص3لم!+!-كا!!/يا،!9لى+3،/لم//،،خم!+م(+-

،لا.!/ص3ص*سع+3لالأ/!-!/ر3،،،وءعاي!ص3/*سكا!،سلملى/لى!سئملم،س،/3،،،0

،س!يس?برء!!سص/!/لم//!؟-!لم.س،ء!2،/ءبر،لم7ثم!!*.7لم/سحمئر/!!*+8،

صع/،صء،ر/3233كا//+//،//3/،!أ!برءبركا/لا1،*!3((،+ىلالم/ء.".لأ،!*،!،،،3بم!!عءص!،فئش

كاء03*3كا1!/!ءلا7ر*/لاش؟/ء؟ئم+،بر33ير++،ع*.ى؟/ئزس.لم3مكا/لأ!3لأ!و،س!لا3،،+لا،ي!س،/لمص.!ى/!!

هـ.!ص+لا؟و،!،7ء3ءململا?،/3؟بر"3/+/!333؟-2!/!!7،لأسصلى،ولا؟3لا/"،//م،ملم*!!لمكا-/3س!ء/س-س!،/-!!س-"!-؟د،،++ء-ا!/ص"/ل/!!/قيء!!ىكالأ،د!"7،!رحنن!3

حصر/!،لا*-/،./،؟/3/!لم/3!//لار/!لا؟23لى3/لمكاء/،/لأ/ع/*/!2/كالمءلم،!!لم*،-3لم3/7؟لا-د،،!لملا،"د،ص،،3(لإ!!؟/لم،/لمبر/!لا/3+،/ع،؟،!"!ل!،/2!لم؟لم!"لم"ء-9!اكا

!.*-علا!"لأ!!لم!!/و-3ء،3ى*+*!كا!س،!ثس؟ءثي،لم!/،صم؟+**ص/+لمير**لم!*

كأة!،*يرص؟ي3/!بر!*سلملمص7كا،!36لا،لاس،*/!!/؟3لألر؟3/ىو!،!+صىوكالا3لا!ء،ص/لأ6،لم!و!كالألا،.لأ+ر،،ىّ-//لملم/؟3لملىلم(!!*!*م/ء!،ير3س3-،/1لأ7كأى

لى/،لاكاسء!و/،ء+7ءلملمشلاا!!ع(!!ِّلى/،6"،لا!،س/!لأط!،/

س؟/لا-!!ءكاع7بر؟8"!وش!لإ*"صا؟كل

س.*!،!3-ير!/-!كاء!،كاع///933كام+ءكل//"ا*!+؟ً*كا،،3"،،،اولأ/!!،ا،لا/ءكا!!ورلم،3ء--/"!د،7ر!لا،"كاأ؟4لم/ء/3!نمس+صس!لاد*لأ!!ء*لا

6يح!،،ءلأ؟ل،-،/و*.،/سشلمكاعرو،*!/ر!هـع،لألا3-س3لا،س؟ء!-كالم*علأش"2؟؟مئز+

!غ!ك!"ءأ!ى

ا-ءحملم-ا:7Mلألأ/"،

!الالا!

8!بز!لا!

أ!،\لما.!اسأا

بدح!ومةلم/لاسكا،!!!

GOVERNMENTر!لملم!س،؟د+3ور-2!ع*ءع*،.!لأ!لأ،سسولمصصلا"!لم!7كالا/-/ًطلسلم3-!،لد/لرمملأى/1!*فؤ*، OF DUBAI

،لم*ص،و،لم؟كاصلم؟!+-!*/،ا،،!لملمحملم-وص،/.3ىر!+كالأ/لم9سنجسقيكل!لملىبر!!

،جمورء!-3!ى!-ي!مسلمءء3صلم/،!ء/+/لأ/لأ؟/،س!/ء3لأ،َ!*!سلم،بر/ء/عرز!/رء3فيلم.*(لا!!،3سط!3لمرس*س!01ص"ا

كا*"كركتن+*/سس+و،-لى!لم03،!.*رر*!س!!لمكاأ!+*7ء!"/!كا+سلم!،!/-علح!2*كارلمش+!6!/،ء،!!!،،2!!ح!ممني:ير!م-لأ!كا،،،!31!3،،!!!/،لأ،م+!!ممؤك!سء!-\3علأ4؟ملأبو!ؤإ/!!ا2

ع*لأ!،س!3ً1(3*كا،لأ،كا"لا+لم!!?لالملأ/!لا؟،**لالملم)ص!3/لمبر،/!!/رزط!ص3؟!لمس*!!/-لم/\لآ؟ول

لا،:لأ!كزحه!،+!7!--،!/وو3!3.لم!لململم،7!م!!3!/ى!،لأكاه/!7،،ء/ءس،،2ص!!،،/)،ا+-+ء/ص\لأ**،.اع،3-!"كا!/كلرش2س!م3،!!ول!كالم+//\لأ؟7كا2*/"!"؟،!1كوبو3!بك!صثألآ9ث!

؟":+!/،2ً!للمس/،لاص،!صء،،لم!!،لم،6!/!ا!!

\ص!بى!؟!!!س3ع،!ض؟لى3!كي!لم-،7"ء،/!ا!*لمسلأص*لمىلوجممولأ؟-)لأص!!ول!!صءممم/،ع،؟س3ة*!لم!س!ىلملم*صصلملم!/لأ-\*!!و،س+لم-لأ1!كا،لم*لمالم!ة،مم!ر
!رعثلمص،\+3لأ،!،!!!مم!!-لا+لم!/لم،،/!،ممم!لاس/د/-لا،!3!لمس-اءسءءلأ+3!ول3ل!ل،و!صد،لم!لم،!!/

لالأ+3لمسالملاع،*!لاس!لم،7ممح!!*لأ،///،لًسش*/كرلأ،ص،-ء*حمململم./!ص3!(،صسعملم-ص!-!ء

***!!!/+7"لألا،،!،لم!!!/ر3//3ء/ء!ص/ءلمكلء!!3لمسلملمم/!كالا!،س/؟مص/،لأ(*لأ،*!*3سملمصلموللأكا

!،يهؤ/-وس+33/3ق*م/لم//ى3كا؟ء23/ح//،لألم!،صاس،س!،لمع/لا**س،2//،رول،ولص3كا،ى/،،*،.م،/ط!،-لأ

!ء!كالا،،لمس!ضء!!لا*!+!؟!/!//لا+!،،صإ؟!،،!كا!،+لمكا،لم*،كا!ح!-/،"3!)،!/جمبهلا!هير1ثلا"\9ء،،!/،!د،س*لآ!ول"،!!(7-،!6تفئلمخئملأ يهاا!"*2*يرم،،!+لممم-"8أ،+لم،!،،ىء،لمح!ضصلأ!!/!!للأ)!،ئملم*/!لم"،ول!ً،لا،،!(،مر/م،!؟//،،ء!لأ،لم!س"لير!لأ

صكا.!،،11،!*لالأ!"نم،سلمحلامم!طع+3؟/!/ملمرش!،س،ألم*،ض/،3ءء*طلأص،!!م!.،!2!/**س7/!سلمىلم/2*!!،1،*\\!**،،لمممصلؤ!/،!لمدص7/ىشص،(،!،شول!9،،،*!ىل!ث!،!س!،!صَ!،كام!:ى"*ض

!!،،/اء،!20،1/لا!،/علم/3/،//لأ/م/لم/،-3*،ً؟.،6،،،،!3!لم/!!لأ،!+برس!وشس!

س*/؟،لأ6لملمس!+لم!س*،ءرر،طكا/صس،!ص7س3!بر،!!خل!لم،

لىسث!م!.4كرَ!!-،*لأ//-3ص!/كا/!.ير7صلم/\لأ2+3!!لم/7ٍبرلم!لأ!*سءلم/3،!؟،ممب*ط+!!!!

-!ا!ولًلمكالى+!ء/"+!!/يّر!-ع!"3،لما!لم/3لا/+7!لإ!وو!+لمممي(/و،!ممم!!كل!م*"!لملي/ءع*،?ء*صصس!+لا،/!سوس3ص/؟سكللم،لى/كا!ط"!ص،؟1!!يرمم!

3?ر!ص!حم!!ر3لا//ظ3،ور/!2/لم//3،لم،لم!-ع!+!لمى!/مو!!ص3"*

+*--صصممى*ص/صبر-ءلا*،!لالا،كهيلآءلأ!لم!لأ،ا//،3-د+/لاكاع!؟"،!.+"37/ولسس!،،!/ء!ؤ+،!//لا!ء!ض!!/لمطكاصنم!ص/!!+2!!!؟ع-*س-!!لأء!!"،/لمىا3!/لأ!مثانج!لمثأتم،7ء-

!ا--!-!،?حمويهؤلا،لم37//كالا،/س"لأ،/لأ3بر؟،لأ.2س!ِّكمبرلى*،لأ!3؟،!ءلا/+برلم،2ظ"!بر/!!،لألم،!*+

.!*!/!ول،ول!لم!!د/!،،/!بر!لا/
لم3!ءبرلا?،/خ*/لملم/مصر/

كم1!ر3لا3-كلويكل/سرلا/!3!لم،،لمكا(،،+".-،لم*مو..ع،كاص2-كابرلا3ىل!لم3/!،سص3،!/بى!3/!3ءلا/،/ءسءلألإ،ا*لملم،+!!لأ*،كللم

س*،!،لأ1!+لا7صلالألالاسبرس،(،،،3+لمكأ؟1//ر//*!/ءِّ-لملأ3/لا//و/-/،ىلم7!ءع!/.3ألالا

+:+ص"،لملا-،ء*3لاء//!ص-!بز*
ثلا،!،!ءىولس+مطلم//ءلمء*./!لم/ءمكاكا؟!+سءص1!كا!!ء27!،لم/ا

تؤأ..*،!*3ى7لمما،+*/"!رء.كا//لم/!/لا؟8،//،،؟//!لملى*!?،7كاس!يهلإ!،ا،ا!-س
-"-،/،ك!وح-رس!لأ!ء//،4!،//،،*/؟!*/!لملألادلم،ءلم)روفيل!لأ7صللم2،/لىء!لم3،//*لىّ!،3ص"7؟!لمركاو+و،لأ/لمء

--/!!*سبهبم!لم،كالمى،7!7صءسكاص-لمع-ءكا-؟،!لا//س+م.+!"كا/لأ*!لأ،س!،//.7،لأ-،كلء!لاسءصفي.مّء/لا،//سلم4كاكالأبرلملأ!3ءول+!،(!(/د؟*كلبرتمبهمس9!هلألأ
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بدحومة
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القرآنيةالقراءاتبضبطالعصورمرِّعلىالأمةعلماءعُني

واشترطواوالشاذ،منهاالمتواتربينوفرّقواوتحريرها،

المصحفرسمواحتمالإسنادها،تواتر:القراءةلصحة

التواترشرطفيوأفاضوا.نحويلوجهوموافقتهالها،

الركين،ركنهاهوبل،القراءةمصدرأساسلأنه،خاصة

فياضطرابمنهمكثيرعباراتفيظهرفقدذلكومع

التواتربمصطلحلهوخلط،معناهفيوغموضٌ،مفهومه

أدخلتشُبَهٌفيهعرضتإنهحتى،أخرىعلوم!ا

فيحيارىفجعلتهم،والباحثينالعلماءبعضعلىاللبس

نقلفيالتواترمفهوملتوضّحالدراسةهذهفجاءت.أمره

شبهاتمنتواترهاحولأثيرماوتفنّد،القرآنيةالقرا،ات

.غموضأواضطرابمنفيهوقعماوتُزيل،وطعون

الكريمالقرآنإنزالفينفي!سةمباحثأيضاَالكتابوفي

،بالقراءاتوعلاقتهاالسبعةالأحرفمعنىوفيوتلقّيه،

وتدوينها.القراءاتنقلوفي
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